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KILPAILUN SÄÄNNÖT 

 

Kilpailun järjestäjä 
Kilpailun järjestää Iisalmen kaupunki (Y-tunnus 9086071-6), PL 10/Pohjolankatu 14, 
74101 Iisalmi. 
 
Osallistumalla olet mukana kilpailussa, jossa Iisalmen kaupunki palkitsee voittajan Hiät 
Kuapissa -hääjuhlilla aikavälillä 5.6.–13.6.2020. 
 
Kilpailuun osallistutaan osoitteessa www.iisalmi.fi/lovebyiisalmi. Osallistuminen vaatii 
osallistuvan parin valokuvan toimittamisen sekä yhteys- ja taustatietojen antamisen. 
Videon kuvaaminen ja toimittaminen on vapaaehtoista. Mainittuja tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen tai palvelun 
ostamista. 

Osallistumalla on mukana kilpailussa, jossa Iisalmen kaupunki valitsee 25.11.2019 
mennessä kilpailuun ilmoittautuneiden ja tarvittavat tiedot toimittaneiden joukosta 
kolme paria, jotka etenevät yleisöäänestykseen. Kilpailun voittaa pari, jonka video saa 
eniten yleisöääniä. Yleisö saa äänestää hääparien videoita 15.12.2019–15.1.2020 
www.iisalmi.fi/lovebyiisalmi -sivustolla. 

Kukin osallistuja voi osallistua kilpailuun vain kerran. Kilpailuun osallistuminen edellyttää 
18 vuoden ikää. Yleisöäänestykseen menevät parit kontaktoidaan 28.–29.11.2019 ja 
heidän kanssaan tehdään sopimus, jossa he lupautuvat mukaan yleisöäänestykseen ja 
tuottamaan vähintään kaksi somepostausta per kuukausi elämästään ja 
häävalmisteluistaan maalis-toukokuussa 2020, mikäli he voittavat yleisöäänestyksen. 
Sisällöt julkaistaan valikoiden Iisalmen kaupungin sometileillä. Lisäksi parit antavat 
kuvausluvan ja oikeudet häätilaisuutensa taltiointiin myöhempää Iisalmen kaupungin 
markkinointia varten.   

Kilpailusäännöt koskevat kaikkia kilpailun osanottajia. Osallistumalla tähän kilpailuun, 
sitoudutaan noudattamaan näitä sääntöjä. 

 

Palkinto 
Palkintoon sisältyvät Iisalmen kaupungin ja By Iisalmi –kumppaneiden kustantamina 
seuraavat tuotteet tai palvelut, joista ei synny hääparille kustannuksia: 
 
Hääillallinen ja ohjelmanumero hääparille Ravintola Kuapissa. Ohjelmanumeron valitsee 
Iisalmen kaupunki. 

Lucia-Lasipaviljonki hääparin ja -vieraiden käyttöön hääillaksi. 

Hääparin yhden yön yöpyminen parin itse valitsemassa Iisalmi ja tienoot -kohteessa. 



Taksikuljetukset hääparille Ravintola Kuappiin sekä parin valitsemaan Iisalmi ja tienoot -
kohteeseen. Matkan pituus yhteen suuntaan enimmillään 100 km. Taksikuljetukset 
tarjoaa Taksi By Iisalmi. 

Korumuotoilija Anna’s Darlingin mittatilaustyönä suunnittelemat huomenlahjakorut sekä 
vaimolle että sulhaselle. Hääpari saa itse osallistua korujen suunnitteluun.  

Olvin hääparille lahjoittamat nimikoidut pullot omalla etiketillä.  

 

Yleisöäänestykseen etenevien parien kontaktointi 
Iisalmen kaupunki valitsee yleisöäänestykseen etenevät kolme paria kaikkien kilpailuun 
kilpailuaikana osallistuneiden parien joukosta. Yleisöäänestykseen eteneville kolmelle 
parille ilmoitetaan puhelimitse 26.–29.11.2019. 
 
Jos jotakin valittua paria ei tavoiteta heidän osallistumisensa yhteydessä antamien 
yhteystietojen avulla 3 vuorokauden kuluessa, uusi pari valitaan tilalle. Järjestäjä ei 
vastaa ohjelmistovirheistä, järjestelmän hajoamisesta tai viestintäyhteyksissä, 
palvelimessa tai muissa olosuhteissa tapahtuvista virheistä, jotka vaikuttavat siihen, että 
valittuja pareja ei tavoiteta puhelimitse. Valituille pareille toimitetaan sähköpostitse 
kuvaus- ja markkinointilupaa koskeva sopimus allekirjoitettavaksi. 
 
 
Palkinnon luovuttaminen 
Yleisöäänestyksen voittaneelle parille ilmoitetaan kilpailun voitosta puhelimitse 
viimeistään 17.1.2020. Jos voittanutta paria ei tavoiteta heidän osallistumisensa 
yhteydessä antamien yhteystietojen avulla 3 vuorokauden kuluessa, kilpailun voittaa 
seuraavaksi eniten yleisöääniä saanut pari. Järjestäjä ei vastaa ohjelmistovirheistä, 
järjestelmän hajoamisesta tai viestintäyhteyksissä, palvelimessa tai muissa olosuhteissa 
tapahtuvista virheistä, jotka vaikuttavat siihen, että voittajaa ei tavoiteta puhelimitse. 
Kilpailun voittajalle toimitetaan sähköpostitse ohjeet palkinnon käytännönjärjestelyistä. 

 

Osallistumisaika  
15.10. – 15.11.2019 

Päättymisajan jälkeen kilpailuun ei voi enää osallistua.  

 

Kilpailun järjestäjän vastuu  
Järjestäjän vastuu kilpailun osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen 
palkintojen määrään, arvoon sekä palkinnon luovuttamiseen. Iisalmen kaupunki ei 
vastaa hääparin häihin liittyvistä muista kuluista. Kilpailun voittaja vapauttaa järjestäjän 
kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän 
kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.  

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa mahdollisissa force majeure –tilanteissa kilpailua koskevista 
muutoksista nettisivulla www.iisalmi.fi/lovebyiisalmi. Kilpailun sääntöjen soveltamiseen 
ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. 


