
 
 
 
 
 
 
Eastman/Taminco Finland Oy Rehuntekohetki 2022 -kuvakilpailun viralliset säännöt:  
 
1. Järjestäjä  
Eastman/Taminco Finland Oy  
Typpitie 1 
90620 Oulu 
 
Puh. 020 710 8300 
E-mail: kilpailut@eastman.com 
 
2. Kilpailuaika  
Kilpailuun voi osallistua ajanjaksona, joka on ilmoitettu Rehuntekohetki 2022 -kilpailusivulla 
(jäljempänä AIV-verkkosivulla). Kilpailuun voi osallistua useammin kuin kerran. Osallistumisajan 
ulkopuolella tulleita suorituksia ei oteta huomioon.  
 
3. Kilpailuun osallistuminen  
Kilpailuun voi osallistua AIV-verkkosivuilla mainitulla tavalla. Osallistumiseen oikeuttava suoritus 
on tehtävä verkkosivulla mainitun kilpailuajan puitteissa. Osallistuminen ei edellytä ostoa tai 
maksua.  
 
4. Voittajien valinta  
Kilpailun voittaja valitaan verkkosivuilla ilmoitettuna ajankohtana. Voittajalle ilmoitetaan voitosta 
henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän 
kuluessa kilpailun päättymisestä, järjestäjä pidättää oikeuden valita uusi voittaja. 
 
Tuomaristo arvioi kuvat seuraavien kriteerien perusteella: 
 

• Kuva-aiheen oleellisuus 
• Kuva-aiheen omaperäisyys 
• Kuvan sommittelu 
• Kuvanlaatu 

  
Tuomaristo arvioi, kuinka hyvin kuva liittyy kilpailun aiheeseen eli rehuntekoon ja elämään sen 
ympärillä. Lisäksi kuva-aiheen tulisi olla mielenkiintoa herättävä ja kuvan sommittelun 
tasapainoinen. Kuvanlaadun tulee olla hyvä, joten kuvan tulisi olla kirkas, selkeä ja ei liian 
rakeinen. Lisäksi kuvantarkkuus tulisi olla riittävän suuri (tiedostokoko esim. 1,5Mt tai enemmän ja 
kuvan leveys vähintään 2000px). Tavanomaisella älypuhelimella otetut kuvat ovat pääsääntöisesti 
riittävän tarkkoja. 
 
5. Kilpailun palkinto  
Kilpailun palkinto ja yhden palkinnon arvo ovat nähtävillä kilpailun verkkosivuilla. Kilpailun palkinto 
lähetetään voittajalle kilpailuajan päätyttyä. Palkintoa ei voi vaihtaa mihinkään muuhun 
aineettomaan tai aineelliseen omaisuuteen. Voittaja maksaa kaikki näihin palkintoihin sovellettavat 
verot. 
 
6. Osallistumisoikeus  
AIV:n kuvakilpailu on avoin Suomessa asuville, täysi-ikäisille luonnollisille henkilöille. Järjestäjän 
työntekijät, kilpailun yhteistyökumppaneina toimivien yritysten työntekijät, kilpailun järjestelyissä 
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osallisena olleiden yritysten työntekijät ja edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua 
kilpailuun. 
 
Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät säännöt ja palkinnon voittaja vahvistaa 
täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Kilpailun järjestäjä 
pidättää oikeuden hylätä kampanjasta kaikki ne henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai 
joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.  
 
7. Järjestäjän vastuu  
Järjestäjä ei ole vastuussa voittajalle, osallistujalle tai kenellekään muulle henkilölle siitä, että jokin 
näissä virallisissa säännöissä mainituista toimista ei ole suoritettu mistä tahansa syystä, mukaan 
lukien mutta ei rajoittuen ylivoimaisesta esteestä, teknisestä tai laitteistohäiriöstä, terroriteoista, 
työkiistasta tai kaikenlaisesta toiminnasta/laiminlyönnistä (joko laillisesta tai laittomasta) tai mistä 
tahansa muusta samankaltaisesta tai erilaisesta syystä. Palkinnon lunastajat vapauttavat 
järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, vaateesta, menetyksestä jne., jotka 
johtuvat tai väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai 
käytöstä. 
 
8. Virheet  
Mikäli kilpailun viestinnässä tai muissa materiaaleissa, joissa kilpailussa on viestitty, löytyy paino- 
tai jokin muu tekninen virhe, järjestäjä, yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien 
yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjä pidättää 
itsellään oikeuden sääntömuutoksiin, mikäli ne liittyvät virheistä johtuneiden epäselvyyksien 
vähentämiseen.  
 
9. Väärinkäytökset  
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikkien sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka 
ovat osallistuneet kilpailuun vähintään kerran käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien 
tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturva-väärinkäytökset jne. 
Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden 
sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman erillistä ilmoitusta.  
 
10. Henkilötiedot  
Järjestäjä ei kerää osallistujarekisteriä tai markkinointilupia kilpailun yhteydessä. Annettuja tietoja 
ei luovuteta kolmansille osapuolille. Osallistumalla kilpailuun ja lähettämällä kuvan osallistuja 
takaa, että se on varmistanut, että kuka tahansa lähetetyssä kuvassa oleva henkilö on suostunut 
lähettämiseen tässä kilpailussa, ja osallistuja korvaa Eastmanille korvausvaatimuksesta aiheutuvat 
vahingot.  
 
Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kilpailua millään tavalla, eikä sillä ole mitään 
tekemistä Facebookin kanssa. Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta 
vastuusta. 
 
Järjestäjä varaa oikeuden julkaista voittajien nimet järjestäjän AIV-verkkosivustolla ja Facebook-
sivuilla (www.AIV.fi ja www.facebook.com/AIVfin/). 
 
Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään 
väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen 
kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.  
 
11. Immateriaalioikeudet 
 
Jokaisen lähetetyn kuvan on oltava osallistujan alkuperäinen teos, joka on myös sen 
tekijänoikeuksien omistaja. Kuvaa ei saa julkaista aiemmin valokuvakilpailuissa. 
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Osallistumalla kilpailuun osallistuja: 
 
(i) myöntää järjestäjälle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan ja 
peruuttamattoman lisenssin käyttää järjestäjälle lähetettyjä kuvia kilpailua varten, julkiseen 
esittelyyn (mukaan lukien verkkojulkaisu), markkinointitarkoituksiin ja mihin tahansa muuhun 
käyttöön minkä järjestäjä voi tapauksen mukaan katsoa sopivaksi, ja alilisensoida jotkin tai kaikki 
edellä mainitut oikeudet kolmansille osapuolille; ja 
(ii) vakuuttaa, että he omistavat ja hallitsevat kaikkia oikeuksia lisensoida kuva järjestäjälle ilman 
kolmannen osapuolen vaatimuksia. 
 
 


