Tervatynnyri-Pitchauskilpailun säännöt

1. Varsinaiset järjestäjät:
Centria -Ammattikorkeakoulu Oy, Kokkolan kehitys KOSEK, Viexpo, YritysKannus
Oy ja Kaustisen seutukunta.
Tervatynnyri ei ole sosiaalisten medioiden järjestämä, tukema tai sponsoroimia
eivätkä ne liity mitenkään sosiaaliseen mediaan. Kilpailuun osallistujan tulee
vapauttaa sosiaalisten medioiden alustat kaikista vastuista kilpailuihin liittyen.

2. Kilpailun tarkoitus ja kilpailuun osallistuminen
Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin uusia liikeideoita ideoita ja auttaa
kehittämään niitä eteenpäin.
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa asuvat yksityishenkilöt, yritykset ja näiden
yhteenliittymät.
Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden
yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.
Kilpailuun osallistutaan sähköisesti täyttämällä pyydetyt tiedot kilpailusivulla
www.tervatynnyri.fi olevaan ilmoittautumiskaavakkeeseen.
Kilpailukieli on suomi ja ruotsi, mutta kilpailuehdotukset voivat olla myös
englanninkielisiä.
Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen
voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt
osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Kilpailuaika
Kilpailun alkamis- ja päättymisaika kerrotaan aina kyseisen kilpailun yhteydessä
kilpailun kotisivuilla osoitteessa www.tervatynnyri.fi. Osallistumisajan ulkopuolella
tulleita osallistumisia ei huomioida.
Kilpailu järjestetään vuosittain ja kotisivuilla kerrotaan vuosittaisen kilpailun
tarkemmat ajankohdat.

4. Voittajan valinta
Kilpailun voittajat valitaan tuomariston yhteisellä päätöksellä noudattaen
www.tervatynnyri.fi – sivustoilla näkyviä arviointikriteereitä. Tuomaristo on kilpailun
järjestäjäorganisaatioiden yhteisesti valitsema.
Voittajille ja finalisteille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa
epäillään sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen
kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden painavasta
syystä muuttaa näitä sääntöjä.

5. Palkinnot
Palkinnot on määritelty kilpailuilmoituksen yhteydessä.

6. Henkilötietojen ja luottamuksellisen tiedon käsittely, kilpailun julkisuus
Järjestäjä ja tuomariston jäsenet käsittelevät kilpailuun osallistuvien henkilöiden
henkilötietoja ja muita näissä kilpailusäännöissä luottamukselliseksi määriteltyjä
tietoja väliaikaisesti, ja ainoastaan kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi sekä
palkinnon luovuttamiseksi. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä
suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta
kolmansien osapuolien käyttöön.
Luottamukselliseksi määriteltyjä tietoja ovat kaikki osallistujien henkilötiedot, pois
lukien osallistujien nimet ja sellaiset tiedot, jotka tulevat julkisiksi kilpailijan oman
esityksen kautta.
Osallistujat tiedostavat, että pitchauskilpailu järjestetään yleisölle avoimena ja
esitykset ovat siten lähtökohtaisesti julkisia. Osallistujia pyydetään huomioimaan
tämä esityksiä valmisteltaessa ja tietoja kilpailuun ilmoitettaessa siten, että
osallistujat eivät paljasta mitään sellaista, jonka haluavat pitää liikesalaisuutena tai
muutoin salassa.
Tuomariston jäsenet vastaavat omatoimisesti jääväytymisestä päätöksenteosta
mahdollisissa esteellisyystapauksissa.
Osallistujat vastaavat itse siitä, että he eivät itse kilpailussa tai muutoin paljasta
yritysideaansa liittyviä tietoja, joiden paljastuminen olisi haitallista esimerkiksi omien
liikesalaisuuksien suojaamisen tai keksintöjen patentoinnin kannalta. Osallistujia
kannustetaan harkitsemaan jo ilmoittautumisvaiheessa, mitkä tiedot ovat
välttämättömiä ja hyödyllisiä tuomariston arvioinnin ja kilpailuun osallistumisen
kannalta.

Lisätietoja patentoinnista ja muusta aineettoman omaisuuden suojaamisesta
esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla. Lisätietoa liikesalaisuuksista
esimerkiksi Suomen Yrittäjät ry:n sivuilla.

7. Voittajien ja voittavien ideoiden julkaiseminen
Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan ja
finalistien nimet ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun
järjestäjän valitsemissa medioissa.
Poiketen siitä, mitä kohdassa 6 on todettu salassapidosta: järjestäjällä on oikeus
julkaista kilpailuun osallistuvien esityksiin ja liikeideaan liittyviä tietoja tai mahdollisia
tallenteita, sellaisena kuin ne ilmenevät osallistujien kilpailussa antamista esityksistä.
Tapahtumasta otetaan myös valokuvia ja osallistujat antavat suostumuksensa
siihen, että järjestäjät saavat julkaista tapahtumasta otettuja valokuvia ilman erillistä
suostumusta kilpailun verkkosivuilla, sekä kilpailun sosiaalisen median tileillä.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun
osallistujat vapauttavat järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään
aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun
osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on
vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä
mahdollisista kustannuksista.
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia
sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin painavasta syystä.
Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja
koskevilla sivuilla.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun
toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailumateriaali
tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia,
tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä,
oikeutta omaan kuvaan taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen
vastaista.
9. Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja
järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat

sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjän
riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin ja LinkedInin käyttöehtoja.
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen
sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin
seikkoihin.

