
1. KILPAILUN NIMI 

Kilpailun nimi on Pohjois-Karjalan retkeilyhelmet 2020. 

2. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Kilpailun järjestää Jotuca Oy 

3. KILPAILUAIKA 

 1.7.2020 klo 12.00 - 31.7.2020 klo 12.00 

4. KILPAILUN PALKINTO 

Kilpailun palkintona on 48 tunnin kestoinen täyden palvelun retki Pohjois-Karjalassa yhdelle tai kahdelle 
hengelle.  

Palkinnon arvo on noin 1 500 €. Järjestäjä sitoutuu maksamaan kilpailun palkinnosta aiheutuvat mahdolliset 
verot. 

Kunniamaininnan saavat 10 parasta retki-ideaa, joista jokainen esitellään Retkipaikka.fi-artikkelissa. 
Artikkeliin valittujen ideoiden lähettäjät saavat palkinnoksi Retkipaikan Uudet seikkailut -kirjan sekä 
Pohjois-Karjala -tuoteyllätyksen.  

Voittajan nimi/nimet voidaan ilmoittaa kilpailusta viestittäessä. 

5. OSALLISTUMISOIKEUS 

Pohjois-Karjalan retkeilyhelmet 2020 on avoin kilpailu, johon voivat osallistua niin yksittäiset henkilöt kuin 
kahden hengen joukkueetkin. Vähintään toisen henkilön joukkueessa tulee olla 18 vuotta täyttänyt. 
Kilpailukieli on suomi, mutta kilpailuehdotukset voivat olla myös englanninkielisiä.  

Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailuraadin jäsenet eivätkä järjestävän yrityksen työntekijät tai lähiomaiset. 
Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuohjelman laatimiseen tai kilpailun järjestämiseen 
siinä määrin, että hänelle on siitä huomattavaa etua muihin kilpailijoihin verrattuna. 

Tulkintaa vaativissa tapauksissa kilpailuraati päättää esteellisyydestä. 

6. ARVOSTELUPERUSTEET 

Kilpailun raati arvostaa erityisesti ehdotuksia, joissa alueen monimuotoisuus retkeilijän näkökulmasta sekä 
elämyksellisyys on nivottu innostavaksi kokonaisuudeksi. Kahden samanarvoisen idean 
puntarointivaiheessa raati valitsee vaihtoehdon, jossa paikallinen ruokakulttuuri on muovattu mukavalla 
tavalla mukaan matkaan. 

Voittajaidean on hyvä ilmentää kestävän kehityksen periaatteita.  

7. POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET 

Kilpailusta suljetaan pois sellaisten henkilöiden tekemät kilpailuehdotukset, joilla ei ole osallistumisoikeutta 
näiden sääntöjen mukaan. Lisäksi kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään 
kilpailuohjelmassa mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. 
Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kilpailusta poissulkemisen päättää kilpailuraati. 

8. PALKINNOT JA JULKISTAMINEN 



Kilpailun raati kokoontuu välittömästi kilpailun sulkeuduttua. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse voitosta 
5.8.2020 klo 16.00 mennessä. Voittajalla on 48 tuntia aikaa vastata viestiin ja vahvistaa ottavansa palkinnon 
vastaan. Jos voittajaa ei tavoiteta annetun ajan kuluessa, siirretään voitto raadin seuraavaksi listalla 
asettamalle henkilölle tai joukkueelle. Näin toimitaan myös, jos ensimmäiselle sijalle valittu voittaja ei pysty 
ottamaan palkintoa vastaan. 

Kilpailun voittajaehdotus sekä voittajan/voittajien nimet julkaistaan Retkipaikka.fi-sivustolla 9.8.2020. 

9. KILPAILUIDEOIDEN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUDET 

Kaikki kilpailuun ideansa lähettävät ymmärtävät, että kilpailun järjestäjä Jotuca / Retkipaikka.fi 
yhteistyökumppaneidensa VisitKarelian sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa tulevat käyttämään 
kilpailuun lähetettyjä ideoita paikallisten matkailutoimijoiden kanssa. 

Jotuca / Retkipaikka.fi sekä kilpailun yhteistyökumppanit VisitKarelia ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
voivat käyttää kaikkea kilpailuun lähetettyä sekä palkintomatkan aikana tuotettua sisältöä 
markkinointitarkoituksissa ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuville ei 
makseta korvausta heidän matkansa aikana mahdollisesti tuottamastaan ja/tai julkaisemastaan sisällöstä. 

Kilpailun järjestäjät voivat luovuttaa kilpailuun lähetettyä sekä palkintomatkan aikana tuotettua sisältöä 
alueen matkailutoimijoiden käyttöön.  

10. KILPAILURAATI 

Pohjois-Karjalan retkeilyhelmet 2020 -kilpailun voittajan valitsee kilpailusivulla esitelty kilpailuraati.  

11. KILPAILUASIAMIES 

Jotuca Oy:n nimeämänä kilpailuasiamiehenä toimii Terhi Ilosaari. Kilpailuasiamiehen tehtävänä on 
varmistaa kilpailijoiden anonymiteetin säilyminen, rekisteriöidä kilpailuun osallistuneet työt, koota ideat 
kilpailuraadin käsittelyä varten ja vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiamiehellä 
ei ole äänioikeutta kilpailuraadin toiminnassa. 

12. VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN 

Osallistuessaan kilpailuun osallistuja samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt ja siihen liittyvät 
ehdot ja velvoitteet. 

 

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. 

Tietosuojaseloste 

 

 

 

 

 

 

https://retkipaikka.fi/tietosuojaseloste/

