Tlee suviki jälles – kesää kohti mennään.
Sen kunniaksi käynnistämme kilpailun, jossa tehtävänä on suunnitella Raumalle oma printti-t-paita.
Kulkevatko raumalaiset kesällä sinun suunnittelemassasi t-paidassa?
Miten sinä näet kotikaupunkisi, mitä Rauma sinulle merkitsee? Mikä kuvastaisi parhaiten Raumaa ja
raumalaisuutta? Voit vapaasti yhdistellä tekstiä, kuvaa, piirrosta tai maalausta – päästä luovuutesi
valloilleen!
Inspiraatiota voit ammentaa oman Rauma-näkemyksesi lisäksi Rauman Tarinan kakkososasta – joka
valottaa suuntaa, mihin Rauman kaupunki on menossa. Tätä tarinaa toteutetaan yhdessä koko Raumayhteisön voimin.
Kilpailuun voit osallistua 3.4. alkaen lähettämällä ehdotuksesi, lyhyen esittelytekstin ja yhteystietosi
sähköpostilla osoitteeseen: viestintapalvelut@rauma.fi, viestin otsikkoon ”Rauma-paita” tai palauttamalla
työsi yhteystietoineen Palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2 A) tai postitse osoitteeseen Rauman kaupunki,
Viestintä- ja markkinointipalvelut, PL 41, 26101 RAUMA. Kilpailu päättyy 24.4.2018. Voittajan valitsee
Rauman kaupungin edustajista koostuva raati huhtikuun loppuun mennessä. Voittajalle ilmoitetaan
henkilökohtaisesti.
Onnea kisaan!
PALKINTO
Voittajatyön suunnittelija saa palkinnoksi kannettavan Amadeus Coro Bluetooth-kaiuttimen (arvo 69 €) sekä
suunnittelemansa t-paidan painettuna.

Kilpailun säännöt ja ehdot: www.rauma.fi/tpaita2018

T-PAITAKILPAILU
1. Säännöt
Nämä säännöt koskevat Rauman kaupungin internet-sivuilla (rauma.fi) sekä Facebookissa järjestettävää t-paita-kisaa.
2. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjä on Rauman kaupunki, Kanalinranta 3, 26100 Rauma.
Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä liity mitenkään Facebookiin. Kilpailuun
osallistuva vapauttaa Facebookin kaikista vastuista kilpailuun liittyen.
3. Kilpailun voimassaoloaika sekä osallistuminen
Kilpailuaika alkaa 3.4.2018 ja päättyy 24.4.2018. Kilpailuun voi osallistua useammallakin kuin yhdellä kilpailutyöllä.
Kilpailun voimassaoloaika kerrotaan julkaisussa sekä internetsivuilla että sosiaalisessa mediassa. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, myös alle 18-vuotiaat huoltajan suostumuksella. Kilpailuun osallistujalla
pitää olla täydet oikeudet kuviin/piirustuksiin ym., joilla hän osallistuu kilpailuun. Rauman kaupunki varaa oikeuden
käyttää voittajakuvaa kotisivuillaan osoitteessa rauma.fi, sosiaalisen median kanavissaan sekä t-paidan lisäksi
muissakin markkinointimateriaaleissa ilman erillistä korvausta. Kaupungilla on oikeus myös olla toteuttamatta t-paitaa.
Kaupungilla on oikeus muokata voittajatyötä painoteknisistä syistä. Osallistumalla kilpailuun sitoudut luovuttamaan
kilpailutyön kaikki oikeudet Rauman kaupungille sekä hyväksymään noudattamaan kilpailun sääntöjä. Sääntöjen
soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä ehdotuksen yhteystietoineen sekä lyhyen esittelytekstin joko sähköpostitse
osoitteeseen viestintapalvelut@rauma.fi, viestin otsikkoon ”Rauma-paita” tai palauttamalla työ Palvelupiste Pyyrmaniin
(Valtakatu 2 A) tai postitse osoitteeseen Rauman kaupunki, Viestintä- ja markkinointipalvelut, PL 41, 26101 RAUMA.
4. Kilpailun voittajan valitseminen ja ajankohta
Voittajan valitsee raati, joka koostuu kaupungin edustajista. Valintapäätös tehdään huhtikuun 2018 loppuun
mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
5. Palkinnot ja niihin liittyvät ehdot
T-paitakilpailun voittaja saa palkinnoksi kannettavan Amadeus Coro Bluetooth -kaiuttimen (arvo 69 €) sekä
suunnittelemansa t-paidan painettuna.
6. Osallistujien tietojen käyttö
Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat luovuttavat henkilötiedot suostumuksellaan henkilötietolain
(523/1999) 8 luvun 1 § mukaisesti. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
7. Kilpailun järjestäjän vastuu ja oikeudet
Kilpailijat vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen
osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 28.3.2018
Rekisterin pitäjä
Rauman kaupunki, Kanalinranta 3, 26100 Rauma, puh. 02 834 11
Yhteyshenkilö
Kirsi Vahanto, kirsi.vahanto@rauma.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään osallistujan suostumuksella t-paitakilpailun voittajan tavoittamiseksi.
Rekisterin tietosisältö
Henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään t-paitakilpailuun liittyen, tietolähteenä osallistujan oma ilmoitus.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eteenpäin tai käytetä muita käyttötarkoituksia varten.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Yhteystiedot hävitetään kilpailun
päätyttyä.

