
KILPAILUN SÄÄNNÖT 

 

1. Kilpailun järjestäjä 
Kilpailun järjestää Leader Foods Oy, Virkatie 8, 01510 Vantaa (jäljempänä ”Järjestäjä”).  

2. Osallistumisoikeus 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt, jotka ostavat kilpailuaikana 1.1.–
7.4.2022 viisi kappaletta uudella pakkausilmeellä varustettua Leader-proteiinipatukkaa tai yhden 800 g 
Leader Reco -jauheen. Osallistumisoikeus ei koske Järjestäjän palveluksessa olevia ja tämä kilpailun 
järjestämiseen osallistuvia sekä heidän perheenjäseniään. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden 
sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on 
oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai 
arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 

3. Kilpailuaika 
Kilpailuun voi osallistua 1.1.2022–7.4.2022 välisenä aikana. Järjestäjä pitää itsellään oikeuden 
osallistumisajan muutoksiin. 

4. Osallistuminen 
Kilpailuun osallistutaan internetissä, osoitteessa www.leader.fi/leijonat täyttämällä arvontalomake ja 
liittämällä kuva kampanjatuotteiden ostokuitista. Sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran, 
mutta yhdellä ostokuitilla voi osallistua vain kerran. 

5. Palkinnot 
Pääpalkintoina arvotaan kaksi kappaletta kahden hengen lippupakettia Tampereella pelattaviin jääkiekon 
MM-kisoihin. Liput ovat päivälippuja, joihin sisältyy Suomen ottelu. Toinen palkinnoista oikeuttaa 
sisäänpääsyyn 13.5.2022 (Suomi-Norja) ja toinen 18.5.2022 (Suomi-Ruotsi). Lisäksi viikoilla 5–14 arvotaan 
20 Leader-tuotepalkintoa/viikko. 

Viikkopalkinnot toimitetaan voittajan osallistumislomakkeella ilmoittamaan Suomessa sijaitsevaan 
postiosoitteeseen. Pääpalkintojen voittajiin ollaan yhteydessä arvonnan jälkeen sähköpostitse ja palkinnot 
luovutetaan erikseen ilmoitettuna aikana. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) vuorokauden sisällä 
arvonnasta, Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinto uudestaan. 

Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja vastaa itse matkoista tai 
muista mahdollisista palkinnon käyttöön liittyvistä kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa 
rahaksi. 

6. Arvonta 
Viikoilla 5–14 arvottavat tuotepalkinnot arvotaan perjantaisin kaikkien klo 15 mennessä osallistuneiden 
kesken. Pääpalkinnot arvotaan 8.4.2022. 

 
7. Järjestäjän ja osallistujan vastuut 
Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan 
osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.  



Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka 
tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen 
käyttämisessä. 

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen 
kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös 
kaikesta vastuusta liittyen palkinnon käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka 
koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän 
kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.  

Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. 
Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä ja Järjestäjän 
päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkkosivullaan.  
 
8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus 
Arvontaan osallistuvien henkilötietoja käsitellään ainoastaan kilpailun järjestämiseen ja palkinnon 
luovuttamiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Rekisterin pitäjä on Leader 
Foods Oy. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit lukea tietosuojaselosteesta. 

Järjestäjä pitää itsellään oikeuden julkaista voittajien nimet ja paikkakunnat kilpailun internetsivulla ja 
sosiaalisessa mediassa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. 

 

 


