
Säännöt Hintamyrskyjen shoppailurahan arvontaan  
17.-20.3.2022 
 
1. Järjestäjä 
Kauppakeskus Zeppelin, Kempele  
  
2. Osallistumiskelpoisuus 
Arvontaan voivat osallistua kaikenikäiset Kauppakeskus Zeppelinin asiakkaat. Osallistumalla 
seikkailuun osallistujat hyväksyvät sen säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä 
säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. 
  
3. Osallistumisaika 
Osallistumisaika on to-su 17.-20.3. ja osallistuminen päättyy su 20.3. klo 15:30, jonka jälkeen heti 
arvonta. 
  
4. Kuinka osallistua kilpailuun 
Täytä kuponki Hintamyrsky -tarjouslehdestä, leikkaa ja palauta Keskustorin arvontalaatikkoon  
tai vaihtoehtoisesti osallistumalla lapsiperheille suunnattuun kierrätysaiheiseen rastiseikkailuun 
torstaista lauantaihin klo 11-17 välillä, ja täyttämällä seikkailukupongin ja palauttamalla sen  
Keskustorin arvontalaatikkoon. 
 
Tule paikalle tapahtumaan, terveenä ja ilmoitettuun aikaan. Pyydä Keskustorin seikkailupisteeltä tai 
mukana olevista rastipisteistä seikkailupassi, joka ohjaa sinut seuraaville pisteille. Osallistuminen 
tapahtuu omalla vuorolla, turvavälejä, käsi- ja yskimishygieniaa noudattaen seikkailupisteillä, joita on 
sijoitettu väljästi eri puolille kauppakeskusta. Voit aloittaa osallistumisen miltä tahansa 
seikkailupisteeltä, jonka tunnistat seikkailumerkinnöistä. 
 
Seikkailupisteellä on sinulle toimintaohjeet, noudata niitä ja ratkaise pistekohtainen arvoitus tai suorita 
opiskelijoiden ohjauksessa hauska tehtävä. Sitten saat leiman seikkailupassiin ja etsi seuraava 
seikkailupiste. 
 
Osallistuminen on maksutonta. 
 
5. Palkinnot ja ehdot 
Palkintoina arvotaan 4 kpl 50 euron lahjakortteja Zeppelinin liikkeisiin. Arvomme yhden lahjakortin joka 
iltapäivä ja voittajille ilmoitetaan puhelimitse/tekstiviestitse. Osallistuakseen päiväkohtaiseen 
arvontaan, lipuke tulee palauttaa kyseisenä päivänä.  
Voittaja ilmoittaa Zeppelinissä toimivan liikkeen, jonka lahjakortin toivoo itselleen. Voittajan tulee 
noutaa palkinto Zeppelinin infopisteestä (Arnolds kahvilan yhteydessä) kuukauden aikana 
Hintamyrskystä.  
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Arvontaan osallistuvat kaikki seikkailupassit ja 
kupongit, joissa on nimi ja puhelinnumero, riippumatta siitä onko kiertänyt kaikkia aarrejahtipisteitä. 
  
Osallistuminen ei edellytä ostamista.  
Säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen 
soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. 
 
6. Arpajaisvero 
Järjestäjä maksaa mahdollisen arpajaisveron. 
  
7. Julkisuus ja markkinointi 
Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia. Täytetyt lipukkeet ja 
seikkailupassit kootaan asianmukaisesti hävitettäväksi tapahtuman jälkeen. 
  
8. Lisätietoa kilpailusta 
Eija Huusko, yhteyskoordinaattori, Kauppakeskus Zeppelin, p. 050 441 9554 tai Sanna Virtanen, 
tapahtumatuottaja, VeraVia Finland Oy, p. 040 570 4470 

 


