Kuvaa paras ekovinkki – kilpailu
Verso-talo 9.7 – 9.8.2015
Verso-taloon on laitettu ekologisen asumisen vinkkejä. Ota kuva mielestäsi parhaasta/kivoimmasta vinkistä, jaa se joko Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa ja liitä siihen tunniste #ekoasuminen #versotalo.
Kaikkien vinkin jakaneiden kesken arvotaan Tespackin Indie Smartpack aurinkosähkölaturi (sisältää
kolme tuotetta, jotka voi irrottaa toisistaan: laukkuna toimiva kiinnityslaite, aurinkopaneeli ja akku). Arvo
199 euroa.
MITEN OSALLISTUN KILPAILUUN?





Ota kuva mielestäsi parhaasta/parhaista Vantaan Asuntomessujen Verso-talossa olevista ekologisen asumisen vinkeistä
Lataa kuva Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin asuntomessujen aikana 9.7. – 9.8.2015
Kerro kuvatekstissä miksi vinkki on mielestäsi paras/kivoin
Lisää kuvaan tunniste #ekoasuminen #versotalo (HUOM! Tämä tärkeää, koska muuten emme
löydä kuvaasi/osallistumistasi!)

MUISTATHAN
 Kuva ei ole pakollinen, mutta suositeltava osa osallistumista
 Osallistu itse ottamallasi kuvalla
 Jos kuvassa on ihmisiä, kysy lupa kuvan julkaisuun
 Voit ladata vaikka kuinka monta kuvaa/vinkkiä

KILPAILUN SÄÄNNÖT
Osallistumalla hyväksyt kilpailun säännöt. Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat lisäksi noudattamaan Facebook-, Twitter- ja Instagram -palvelujen omia käyttöehtoja ja sääntöjä.
Kilpailun nimi
#ekoasuminen #versotalo
Kilpailun järjestäjä
HSY:n Ilmastoinfo, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut – kuntayhtymä HSY
Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse ilmastoinfo@hsy.fi
Kilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on herättää kävijöiden kiinnostus ekologista asumista kohtaan.
Kilpailun aikataulu
9.7. – 9.8.2015
Kilpailusivut
Kilpailu toimii Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa tunnisteella #ekoasuminen #versotalo
Kilpailutapa
Kilpailualustana ovat sosiaalisen median palvelut Facebook, Twitter ja Instagram, jonne kilpailukuvat
ja/tai – tekstit ladataan. Osallistuaksesi kilpailuun on julkaisemastasi tekstistä löydyttävä tunniste
#ekoasuminen JA/TAI #versotalo. Ilmastoinfo arpoo voittajan viikolla 33.
Voittaja saa yllä mainitun Tespackin Indie Smartpack aurinkosähkölaturin. Lisäksi arvomme kolme kappaletta Ilmastoinfon tuotepaketteja.
Ilmoitamme voittajille heidän kilpailussa käyttämänsä sosiaalisen median palvelun (Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa) kautta. Ilmoitamme voittajista myös omissa sosiaalisen median profiileissamme.

Kuvien käyttöoikeudet
Kuvaajalla on kuviin täydet oikeudet. Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa
kuvan julkaisuun. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
Ilmastoinfo ei tallenna kuvia erilliseen kuvapankkiin eikä luovuta kuvia kolmansille osapuolille. Ilmastoinfo voi kilpailun jälkeen julkaista ja muokata kuvia kuvaajan luvalla.

