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1. Tävlingsarrangör 
 
Den digitala tävlingen NouHätä! 2022 ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, 
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors, FO-nummer 0912934-5. 
 
2. Att delta i tävlingen 
 
Elever i årskurs åtta som har anmält sig till NouHätä!-kampanjen kan delta i tävlingen. Man tävlar i lag med 
tre (3) personer. Tävlingen genomförs online och varje lag deltar via en (1) terminal. 
 
3. Tävlingstid 
 
Kvaltävlingen börjar måndag 28.2.2022 och slutar fredag 18.3.2022. Regiontävlingen hålls torsdag 7.4 och 
finalen 28.4. Det går inte att delta i tävlingen utanför tävlingstiden. 
 
4. Hur tävlingens vinnare utses 
 
Tävlingen genomförs i sin helhet på en onlineplattform, där lagen svarar på olika flervalsfrågor med 
säkerhetstema, och gör bild- och videouppgifter samt andra onlineuppgifter. 
 
I kvaltävlingen avgörs vem som går vidare till regiontävlingen. Den bästa tiondelen av lagen inom varje 
räddningsområde  
går vidare. Minst fem (5) lag från varje räddningsområde deltar i regiontävlingen. 
 
Vinnarna avgörs enligt räddningsområde i regiontävlingen. Det bästa laget inom varje räddningsområde får 
rätt att delta i finalen. 
 
De lag som får flest poäng går vidare. För varje rätt svar får lagen ett (1) ett poäng. För varje fel svar får 
lagen ett minuspoäng. Svarstiden påverkar också möjligheten att gå vidare. Om flera lag får samma antal 
poäng vinner det lag som var snabbast. 
 
5. Priser 
 
Inga priser delas ut vid kval- eller regiontävlingarna. Alla lag som deltar i finalen får ett pris. De tre bästa 
lagen får dessutom personliga priser. Vinnarna får en check på 2000 euro och NouHätä!-vandringspriset. 
 
6. Offentliggörande av resultat 
 
Efter att kvaltävlingen har avslutats 18.3 avgörs kvaltävlingens vinnande lag. Resultat meddelas i första 
hand till den ansvariga läraren. 
 
Dagen efter att regiontävlingen är avslutad, 8.4, avgörs regiontävlingens vinnande lag. Under följande vecka 
(vecka 15) publiceras vinnarna på NouHätä!-kampanjens webbplats och på sociala medier. Resultatet 
meddelas också den lärare som angetts som kontaktperson när skolan anmält sig till tävlingen. 
 
Resultatet av finalen meddelas efter finalen på NouHätä!-kampanjens webbplats och sociala medier. 
Vinnarna kontaktas i första hand via lärarens kontaktuppgifter. 
 
Under tävlingarna kan deltagarnas poäng publiceras i olika medier. 
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7. Behandling av personuppgifter och rätt till publicering 
 
Deltagarnas personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagen. Genom att delta i tävlingen ger 
deltagaren sitt samtycke till att arrangörerna får använda de uppgifter som deltagaren har uppgett i 
samband med tävlingen i olika medier utan separat samtycke eller separat ersättning. 
 
Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i NouHätä!-kampanjens dataskyddsbeskrivning. 
 


