SPONSORERINGSREGLER
1. VIESKASÄHKÖ -SPONSORERINGSTÄVLING
Tävlingen ordnas av Oy Herrfors Ab. Avsikten med sponsoreringen är att stöda evenemang och projekt i
Ylivieska och Alavieska-området. Sponsoreringen sker med försäljningsintäkter från VieskaSähköprodukten.
2. DELTAGANDE
Arrangörer av projekt och evenemang kan ansöka om VieskaSähkö -sponsorering för projekt och
evenemang som ordnas i Ylivieska- och Alavieska-området. Ansökan sker på internetsidan
www.herrfors.fi/vieskasahko genom att fylla i en ansökan. Sökande bör vara myndiga privatpersoner eller
representanter för evenemanget/projektet (t.ex. från en förening, ett företag eller en skola). Ansökan
förutsätter inte ett kundförhållande till Oy Herrfors Ab. Projektet/evenemanget bör beskrivas i ansökan. För
att sponsorering ska kunna beviljas bör projektet/evenemanget
* ordnas senast under år 2019
* ordnas i Ylivieska och/eller i Alavieska-området eller påverka området
* vara publiceringsbart på internetsidor, i sociala medie-kanaler, och i annat marknadsföringsmaterial.
3. INLÄMNANDE AV ANSÖKAN
Ansökningar kan inlämnas på internetsidorna under perioden 7.6.2018–31.8.2018. Ansökningar som
lämnas in efter detta beaktas inte. Efter att ansökan lämnats in sänds en bekräftan per e-post till sökande.
Herrfors kan inte hållas ansvarig för ansökningar som inte levereras eller inte anländer i tid exempelvis på
grund av tekniska problem.
4. SPONSORERINGSPROCESSEN
Herrfors tar emot sponsoreringsansökningarna och väljer ut de bästa för den andra omgången under första
veckan i september. Ansökningarna som når den andra omgången beskrivs på www.herrfors.fi/vieskasahko
och i sociala mediekanalermed med hashtag #vieskasähkö, och utav dem ordnas en omröstning i nämnda
kanaler. Omröstningen pågår till den 30.9.2018. Herrfors väljer de ansökningar som sponsoreras den
3.10.2018. I valen beaktas särskilt
* den positiva nytta som sponsoreringen kan bidra till i Ylivieska och Alavieska-området
* antal röster som ansökningarna fått
Herrfors kan dela sponsoreringssumman till antingen ett eller flera projekt/evenemang.
5. VILLKOR OCH UTLÖSANDE AV SPONSORERING
Det eurobelopp som sponsoreras beror av projektets/evenemangets budget och intäkterna från
VieskaSähkös sponsoreringsandel. Sponsoreringssumman betalas ut i euro till meddelat bankkonto den
1.5.2019. Kontaktpersonerna för de ansökningar som vunnit, meddelas per telefon eller per e-post.
Herrfors är inte skyldig att betala ut sponsoreringssumman, ifall inte kontaktpersonen kan nås, t.ex. ifall fel
telefonnummer uppgetts. Herrfors ansvarar inte för möjliga skattepåföljder på grund av sponsoreringen
eller tillstånd för att ordna projektet/evenemanget. Ifall evenemanget eller projektet inte förverkligas till
följd av otillräckligt handlande, oärlig ansökan eller förvrängda uppgifter, kan sponsoreringssumman inte
betalas ut. Herrfors kan begära sponsoreringssumman tillbaka, ifall någon av dessa orsaker uppdagas efter
utbetalningen av sponsoreringen. Mottagare av sponsorering förbinder sig till att följa dessa regler och
godkänner att Oy Herrfors Ab inte är ansvarig för förfaranden som är regelstridiga. Sponsoreringen är
projektspecifik och kan inte överföras till en tredje part.

Vinnare av sponsorering förbinder sig till följande:
Oy Herrfors Ab har rätt att berätta om evenemanget/projektet i sin egen marknadsföring och
kommunikation. Oy Herrfors Ab får fota evenemanget/projektet och använda bilder och inspelningar i sin
egen marknadsföring.
6. ÄNDRING AV REGLER
Herrfors förbehåller sig rätten att ändra reglerna.
7. REGISTERBESKRIVNING
Datum för utfärdande: 7.6.2018
Upprättare av register: Oy Herrfors Ab
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
FO-nummer 0180010-6
Ansvarig person i registerärenden: Robert Ståhl
robert.stahl@katterno.fi
Registrets namn: Oy Herrfors Ab:n VieskaSähkö -osallistujarekisteri.
Registrets användningsändamål: Registret används för deltagande i VieskaSähkö-sponsoreringstävling.
Registrets informationsinnehåll: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Mer information om Oy Herrfors Ab:s register och hantering av personuppgifter hittas på Herrfors
hemsidor.

