
Kalasafka 2021 -reseptikilpailun säännöt
Kilpailu päättyy 15.8.2021. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt,
pois lukien Järjestästäjän, eli Kivikangas Oy:n
työntekijät.

Kilpailuun voi osallistua ainoastaan omalla
reseptillä tai reseptillä, johon osallistujalla o
 kaikki oikeudet.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät
kilpailun säännöt. Palkintojen voittajat vahvistavat
täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt
osallistumiskelpoisuuden ehdot.

Kilpailun palkinto, voittajien valitseminen ja nimien julkaiseminen

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Jos sama henkilö voittaa useamman palkinnon, yhdistetään palkintojen arvo yhdeksi pal-
kintojen summan mukaiseksi lahjakortiksi.
Kivikangas Oy:n henkilökunta valitsee kilpailun voittajat. Pidätämme oikeuden hylätä osallistujan lähettämän reseptin, mikäli 
havaitsemme viitteitä siitä, että resepti ei ole osallistujan itse laatima tai osallistujalla ei ole oikeutta reseptiin.
Kilpailuun osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan omassa markkinoin-
nissaan.

Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Kilpailuun osallistujat vapauttavat Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tä-
hän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkin-
tojen arvoa tai määrää.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaan-
ottamisessa. Voittaja on velvollinen vastaamaan palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista 
kustannuksista.

Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistuja vakuuttaa kilpailuun osallistumalla, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse, tai hänellä on 
siihen täydet oikeudet. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää ta-
paa, kolmansien osapuolien oikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia mukaan lukien kunniaa, yksityisyyttä 
taikka liikesalaisuutta, tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.
Osallistumalla kilpailuun voittajiksi valitut osallistujat antavat Kivikangas Oy:lle ilman eri korvausta pysyvän käyttöoikeuden 
Kilpailumateriaaliin ja sen muokkaamiseen. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjällä on siten oikeus käyttää ja hyödyntää Kil-
pailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla. Kilpailumateriaalin 
tekijänoikeudet säilyvät yksinomaan osallistujalla itsellään ja Järjestäjä sitoutuu ilmoittamaan tekijänoikeuksien omistavan 
tahon julkaistessaan Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla. 
Järjestäjällä ei ole käyttöoikeutta julkaisematta jääneeseen Kilpailumateriaaliin, ellei osallistujan kanssa toisin sovita.

Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumatto-
mien palvelujen käyttöehtoja.
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajan-
kohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoite-
taan niistä tällä kilpailun sääntöjä koskevalla sivulla.


