Regler för NouHätäs digitala final
1. Tävlingsarrangör
NouHätä! Den digitala finalen Poikkeustilanne arrangeras av Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland rf, Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors, FO-nummer: 0912934-5.
2. Deltagande i tävlingen
Tävlingen riktar sig främst till högstadieelever som deltagit i NouHätä!-kampanjen. Alla som är
intresserade av räddningskompetens kan delta i tävlingen. De som arbetar eller bedriver studier
inom räddningsbranschen får inte delta i tävlingen. Tävlingen är en individuell tävling.
Tävlingen har ett begränsat antal deltagare. De första 2200 deltagarna kan delta i tävlingen.
3. Tävlingstid
Den digitala finalen börjar på torsdag 23.4.2020 kl. 9.00 och slutar kl. 14.00 samma dag. Det är inte
möjligt att delta i tävlingen om alla deltagarplatserna blivit fullsatta före tidsgränsens utgång.
4. Tävlingens avgörande
Tävlingen genomförs i sin helhet i Action Track-appen, där deltagarna besvarar olika
säkerhetsrelaterade frågor. Den person som får högsta poäng genom att besvara frågorna, vinner.
Poäng utdelas både för rätt svar och för den tid som deltagaren använde för att svara. Fel svar ger
inga poäng.
5. Vinster
Vinnaren i den digitala finalen belönas med en Garmin Venu-smartklocka. De som placerar sig på
andra och tredje plats belönas med andra smartklockor av Garmin. Vinnarna ansvarar själva för
eventuella skattepåföljder som kan följa av tävlingspriserna.
6. Offentliggörande av resultaten
Vinnaren tillkännages på torsdag 23.4 kl. 14.00. Vinnarens namn publiceras på NouHätäs sociala
medier och webbplats. Vinnaren meddelas personligen utgående från de kontaktuppgifter som
angetts i samband med tävlingen. Deltagarnas poängställning kan publiceras i olika medier under
tävlingens gång.
7. Behandling av personuppgifter samt publikationsrätt
Deltagarnas personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen. Genom att delta i
tävlingen ger varje deltagare arrangörerna rätt att använda sitt namn och sina bilder för information
och kommunikation i samband med tävlingen i olika medier utan separat samtycke eller
kompensation.
För tilläggsuppgifter om hanteringen av personuppgifter, se NouHätä!-kampanjens meddelande om
dataskydd. https://nouhata.fi/tietosuojaseloste/

