
Kolmen sukupolven matka -kilpailun viralliset säännöt 

 
1. Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestää Viking Line Abp, Mastokatu 1, PL 119, 00161 Helsinki, puh. 
(09) 123 51, Y-tunnus 0144983-8. Näissä säännöissä jäljempänä ”Järjestäjällä” 
tarkoitetaan Viking Linea.  
 

2. Kilpailun voimassaoloaika 
Kilpailu on voimassa 8.–24.9.2017.  
 

3. Kilpailuun osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus 
Osallistu kilpailuun ilmiantamalla seniori-ikäinen läheisesi, ystäväperheesi tai 
omat vanhempasi ja kertomalla, miksi juuri he ansaitsisivat päästä matkalle 
läheistensä kanssa. Vastaa kyselyyn www.vikingline.fi/perhekilpailu -sivulla niin 
ilmiannettu henkilö on mukana kilpailussa. Arvomme ilmiannettujen kesken 
mukavia matkapalkintoja! 
 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat 
osallistua kilpailuun huoltajan suostumuksella. Kilpailuun eivät voi osallistua 
Viking Linen työntekijät.  
 
Mahdolliset liityntämatkat voittaja järjestää itse. 
 

4. Palkinto 
Kilpailun palkintona on: 
 
Pääpalkinto (1kpl): 
Kolmen sukupolven risteily: joko Helsinki–Tukholma-risteily tai Vuorokauden 
risteily Turusta Viking Gracella tai Amorellalla (arvo n. 600 €). Palkintoon sisältyy 
risteily (max 8 hlöä) sekä buffetillallinen meno- tai paluumatkalla. 
 
Lisäpalkinnot (3 kpl): 
Kilpailun palkintona on 3 kpl risteilylahjakorttipakettia (sisältäen 2 
risteilylahjakorttia/paketti), jossa vaihtoehdot Helsinki–Tukholma-risteily, 
Päiväristeily Tallinnaan tai Vuorokauden risteily Turusta Viking Gracella B4 Inside 
Standard/Inside Four –hytissä. 
 

5. Voittajan valitseminen ja voitosta ilmoittaminen 
Arvomme kilpailun palkinnot 25.9.2017 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden päivän kuluessa arvonnasta, pidätämme 
oikeuden arpoa uuden voittajan. 
 

6. Henkilötietojen käsittely 
Kilpailuun osallistuessaan osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että 
Järjestäjä kerää, tallentaa ja käsittelee kilpailuun keräämiään henkilötietoja. 
Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 
Kilpailussa annettuja tietoja ei kerätä markkinointirekisteriin, luovuteta kolmansille 
osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin eikä myöskään käytetä 
suoramarkkinointitarkoituksiin. Kilpailuun osallistuneiden henkilöiden tietoja 



säilytetään 30.10.2017 asti.  
 
 

7. Järjestäjän vastuu 
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan 
palkinnon määrään ja arvoon. Järjestäjä ei vastaa osallistujille eikä palkinnon 
voittaneelle seurueelle kilpailusta aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta 
riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista 
teknisistä häiriöistä. 
 

8. Kilpailusääntöjen sitovuus 
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun 
virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden 
sääntömuutoksiin. Matkaan sovelletaan järjestäjän kuljetusehtoja ja hyvä tietää -
ohjeistuksia: http://www.vikingline.fi/valitse-matka/hyva-tietaa/ 
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