
#oajpohjanmaaliikkuu
Osallistu OAJ Pohjanmaan liikuntakampanjaan 9.10.2021–9.1.2022 Instagramissa!
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkinto, joka on 500 euron arvoinen
viikonloppuloma (pe 11. – su 13.3.2022) Kuortaneen urheiluopistolle joko kahdelle
aikuiselle tai kahdelle aikuiselle ja lapselle.

Osallistu ja voita liikunnallinen elämys itsellesi ja kaverillesi!

OAJ Pohjanmaan Instagram-liikuntakampanjan
osallistumissäännöt

1. Osallistumisohjeet: Voit osallistua julkaisulla, joka jotenkin liittyy liikkumiseesi.

· Julkaise viesti liikunnallisesta toiminnastasi tai hetkestäsi omalla julkisella
Instagram-tililläsi.

· Julkaisu voi muodostua yhdestä tai vaikka kymmenestä kuvasta tai videosta.
Voit näkyä itse kuvassa tai videossa mutta se ei ole välttämätöntä. Julkaisu voi
olla vaikka kuva liikkumisesta, liikkumispaikasta tai aktiivirannekkeella
kerätyistä liikuntatiedoista. Mitä vain keksitkin!

· Kerro julkaisussasi lyhyesti esimerkiksi, miksi liikunta on mukavaa tai miksi
kuvassa olevaan lajiin tai paikkaan kannattaa tutustua.

· Tägää ottamasi kuva Instagramiin hashtageilla eli tunnisteilla
#oajpohjanmaaliikkuu ja @oajpohjanmaa.

· Lisäksi sinun tulee liittyä OAJ Pohjanmaan Instagram-tilin seuraajaksi, jonka
käyttäjänimi on @oajpohjanmaa vähintään siihen saakka, kun arvonta on
suoritettu tammikuussa 2022.

2. Kampanjan järjestäjä

OAJ Pohjanmaa
Puheenjohtaja Kari Nieminen, kari.nieminen@seinajoki.fi
Tiedottaja Heli Katajamäki, hkat@uwasa.fi
Järjestöassistentti Niina Suokas, niina.suokas@oajpohjanmaa.fi

3. Kampanjan toteuttamisaika

Kampanjan toteuttamisaika on 9.10.2021–9.1.2022.



4. Osallistumisoikeus

Kampanjaan voivat osallistua OAJ:n jäsenet, jotka ovat OAJ Pohjanmaan
alueyhdistyksen jäseniä ja/tai alueyhdistyksen alaisten yhdistysten jäseniä.

5. Kampanjaan osallistumisen edellytykset

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä sekä poistaa
kampanjaan mielestään soveltumattomat tai arveluttavat julkaisut.

Kuvan tai videon on oltava osallistujan itsensä ottama, jolloin hän omistaa oikeudet
kyseiseen kuvaan. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tekijänoikeusväärinkäytöksistä.
Jos kuvassa tai videossa näkyy muita ihmisiä, osallistuja vastaa siitä, että hänellä on
näiden ihmisten suostumus materiaalin julkaisuun.

Osallistujan Instagram-profiilin tulee olla avoin, jotta hän voi osallistua kampanjaan.
Osallistuja antaa kampanjaan osallistumalla kampanjan järjestäjille oikeuden kuvansa
tai videonsa käyttöön, ja OAJ Pohjanmaa voi jakaa kuvakoosteita julkaisusta
verkkosivustollaan, Pohjanmaan opettaja -lehdessään tai sosiaalisen median tileillään
sekä julkaisuja oman Instagram-tilinsä kautta tarinoina.

6. Kampanjaan liittyvä arvonta ja palkinnot

Kampanjan järjestäjä arpoo kampanjaan osallistuneiden kesken 500 euron arvoisen
viikonloppuloman perjantaista sunnuntaihin (11.–13.3.2022) Kuortaneen
Liikuntahotellissa joko kahdelle aikuiselle tai kahdelle aikuiselle ja lapselle. Majoituksen
lisäksi viikonloppulomaan kuuluvat aamiaiset, ruokailuja ja liikuntamahdollisuuksia.

Arvonta suoritetaan hallituksen kokouksessa tammikuussa 2022. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisella viestillä Instagram-profiilin kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta
yhden vuorokauden kuluessa, arvonta suoritetaan uudestaan.  Voittajien on
varauduttava todistamaan jäsenyytensä ennen palkinnon vastaanottamista.


