CASHBOX-SÄÄNNÖT, MYLLYTYS 11.–15.9.2019
Järjestäjä
Kauppakeskus Mylly, Raisio
Osallistumiskelpoisuus
Cashboxiin voi osallistua kaikenikäiset Myllyn asiakkaat, jotka haluavat kokeilla onneaan viihdyttävän pelin
merkeissä. Lapset vanhempien vastuulla. Osallistumalla Cashboxiin, osallistujat hyväksyvät kilpailun
säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden
ehdot. Yksi asiakas voi osallistua kaikkiin päivän arvontoihin, mutta kertaalleen voittanut henkilö ei voi
osallistua uusiin arvontoihin.
Osallistumisaika
Osallistumisaika on rajallinen ja mahdollisuudet ovat ke-su joka päivä 11:30, 13:30, 15:30 ja 17:30. Yleisön
joukosta arvotaan arpalipukkeilla 3 osallistujaa, jotka pääsevät kokeilemaan onneaan. Arvonta suoritetaan
arpalipukkein, joita on jaossa 100 kpl aina alkaen 10 min ennen kyseistä peliajankohtaa Myllyntorilla.
Jokaisella osallistujalla on 30 sekuntia aikaa Cashboxissa yrittää saada kiinni Myllytys VOITTO -seteleitä.
Kuinka osallistua kilpailuun
Osallistuminen tapahtuu saapumalla annetun aikataulun mukaisesti Cashbox-pisteelle Myllyntorille, sekä
noudattamalla pelinvetäjän antamia ohjeita. Arvontaan osallistujat noutavat arvontalipukerenkaasta yhden
arvan. Juontaja arpoo lipukekannoista osallistujat. Osallistuminen ei maksa mitään. Voittaja pääsee
kokeilemaan onneaan heti tulevassa kilpailuajassa. Cashboxissa on pyritään saamaan kiinni VOITTOseteleitä, jotka ovat yhtä kuin palkintoja. Asiakas saa heti mukaansa setelissä näkyvän palkinnon joko
pisteeltä tai sen lahjoittaneesta liikkeestä. Lahjakortin voi käyttää välittömästi tai sen voimassaoloaikana.
Asiakas saa kaikki palkinnot, jotka VOITTO-seteleillä on pystynyt nappaamaan 30 sekunnin aikana.
Arvontajärjestys on myös jonotusjärjestys yhteen peliin. Ensimmäisenä arvottu henkilö pääsee
ensimmäiseksi kokeilemaan onneaan Cashboxissa.
Palkinnot ja ehdot
Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa toiseen palkintoon.
Seteleitä ei saa ottaa cashboxin lattialta, vain lennossa olevat setelit ovat mukana arvonnassa. Seteleitä ei
saa tunkea vaatteiden alle. Vain käsissä olevat setelit huomioidaan. Voittoseteleiden lisäksi, cashboxissa on
EI VOITTOA -seteleitä, jotka eivät oikeuta palkintoihin. Jos osallistuja saa kiinni vain näitä leikkiseteleitä, saa
hän lohdutuspalkinnon.
Säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen
soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.
Järjestäjällä on kaikki oikeudet muutoksiin ja niistä ei ole valitusoikeutta.
Arpajaisvero
Arpajaisveron vuoksi voittaja saa lahjakortin vain luovuttamalla yhteystietonsa ja allekirjoittamalla sen
vastaanotetuksi. Yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen.
Lisätietoa Cashboxista
Kauppakeskus Mylly, Meri Hakulinen puh. 040 025 6881

