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Vuoden vakuuttavin seuratoimija 2018 -kampanjan säännöt 
  
Kampanjan ja arvonnan järjestäjä Suomen Olympiakomitea ry (Valimotie 10, 00380 Helsinki.) yhteistyössä OPn kanssa 
(Teollisuuskatu 1, 00101 Helsinki)  
 
Kampanja-aika 17.9 - 25.11.2015  
Ehdota ja kiitä seuratoimijaa 17.9.-15.10  
Äänestä vakuuttavinta seuratoimijaa 1.-25.11.  
Äänestystulosten julkistus YK:n vapaaehtoistoiminnan päivänä 5.12.  
 
Kampanjaan osallistuminen  
Kampanjaan ja arvontaan voi osallistua ehdottamalla vuoden vakuuttavinta seuratoimijaa osoitteessa:  
https://apps.myzef.com/resources/valo/shbt8v/index.html?zefNoCache=6 
 
Äänestysvaiheessa kuka tahansa voi äänestää vakuuttavinta seuratoimijaa äänestykseen valituista kahdeksasta 
ehdokkaasta. Äänestää voi toimivalla sähköpostiosoitteella kerran/ehdokas. 
 
Palkinnot - Vuoden vakuuttavin seuratoimija äänestyksessä  

• voittajan seuratoimijan urheiluseura saa 1200 € stipendin  

• toiseksi eniten ääniä saaneen seura 800 € stipendin  

• kolmanneksi eniten ääniä saaneen seura saa 500 € stipendin  
Seurastipendit luovutetaan mahdollisuuksien mukaan lähimmässä osuuspankissa (sovitaan erikseen ennen 
luovutusta). Eniten ääniä saanut saa lisäksi Suomen Olympiajoukkueen Tunturi Poni polkupyörän (arvo 489 €). Lisäksi 
kaikkien seuratoimijaa ehdottaneiden ja äänestäneiden kesken arvotaan uksi Tunturi Poni polkupyörä. 
 
Muut ehdot  
Osallistumalla kampanjan arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan kampanjan virallisia sääntöjä. Kampanjan 
järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun 
palkintojen määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kampanjan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua 
tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. 
Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ja 
asuinpaikkakuntansa, mikäli voittavat, ilman erillistä suostumusta tai korvausta valitsemissaan medioissa. 
Äänestysvaiheeseen pääseviltä ehdokkailta kysytään suostumus erikseen. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden 
hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa 
epärehellisiä keinoja.  

• säännöt: Suomen vakuuttavin seuratoimija -kampanjaan voi kuka tahansa ehdottaa aktiivista vapaa-ehtoista 
tai työsuhteessa olevaa urheiluseuratoimijaa, joka on täysi-ikäinen. Henkilö voi olla toiminut eri rooleissa esim. 
huoltajana, joukkuejohtajana, valmentaja tai puheenjohtajana. Äänestysvaiheessa kuka tahansa voi äänestä 
(8) ehdokkaasta vuoden vakuuttavinta seuratoimijaa.  

• arvontapäivänä 30.11.2018 arvotaan Tunturi Poni polkupyörä kaikkien kampanjan osallistujien kesken.  

• vuoden vakuuttavimman seuratoimijan äänestyksen tulos julkistetaan 5.12.2018 

• kampanjan järjestäjä Olympiakomitea ja OP  

• yhteyshenkilöt Olympiakomitea Päivi Häikiö: paivi.haikio(@)olympiakomitea.fi ja OP Vakuutus, 
urheiluvakuutukset, Ilona Erkkilä, ilona.erkkila(@)op.fi 

• voittojen yhteenlaskettu arvo euroina 3500 €  

• tiedot voiton saajasta julkaistaan viimeistään 5.12.2017 www.olympiakomitea.fi/uutiset sivuilla 
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