
YHTEENVETO PALKINNOISTA 
 
Arvonnan säännöt 
 

Matka arvotaan kaikkien In the Heights –elokuvaan verkossa lippujen ostaneiden ja erikseen 
arvontaan osallistuneiden kesken. Kampanja-aika: 4.-27.6.2021. Voittaja arvotaan 28.6. ja 
voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Mikäli emme tavoita voittajaa kahden (2) 
päivän kuluessa, palkinto arvotaan uudestaan. Voittajan tiedot luovutetaan edelleen Warner 
Bros. Entertainment U.K. Ltd:lle palkinnon lunastamista ja käytännön järjestelyjä varten. 
 
Mediakampanjan voittajan/voittajien palkinnot: 
 
Yhteensä yksi matkapaketti New Yorkiin (2 hengelle). Paketti sisältää: 

 Kolme yötä neljän tähden hotellissa New Yorkissa, sis. aamupalan 
o Manhattanin ytimessä. 

 Meno-paluukuljetus lentokentältä hotellille ja tapahtumiin New Yorkissa 

 Kahden päivän All City Pass -lippu 
o Sisältää hop on hop off -bussikierrokset Downtownissa, Uptownissa, Harlemissa ja 

Brooklynissä, risteilyn Vapaudenpatsaalle sekä pääsyn City of New York -museoon. 

 Latinalaisamerikkalaisen tanssin tunti 
o Tanssi merenguen, bachatan tai salsan tahtiin! 

 Lounas Chelsea Market -liikekorttelissa 
o Hemmottele itseäsi maailman hienoimmilla herkuilla valintasi mukaan. 

 Metropolitan Museum of Art -taidemuseo monikielisellä ääniopastuksella 

 Matkavakuutus 

 Hallintomaksu 

 Meno-paluulennot New Yorkiin lähimmältä mahdolliselta lentokentältä 

 Matkustajat nukkuvat samassa huoneessa. 
 
Palkinnon ehdot 

 Mahdollisia matkustusajankohtia ovat viikonloput 14.1.2022 ja 12.12.2022 välillä, pois lukien 
paikalliset ja Yhdysvaltain kansalliset juhlapyhät. Matkustusajankohtaa ei voi muuttaa tai pidentää. 

 Palkinto jää käyttämättä, jos palkinnonsaaja ei matkusta ennen 9.12.2022. 

 Matkan ajankohta tulee ilmoittaa vähintään 60 päivää ennen lähtöpäivää. 

 Palkinnon käyttäminen riippuu matkojen saatavuudesta, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi, siirtää tai 
palauttaa. 

 Vähintään toisen matkustajista on oltava yli 18-vuotias. Jos palkinnonsaaja on alle 18-vuotias, hänen 
on matkustettava vanhempansa tai huoltajansa kanssa. 

 Matkustajat nukkuvat samassa hotellihuoneessa. Hotelli tekee luottokortille katevarauksen tai 
veloittaa käteistakuumaksun mahdollisia satunnaiskuluja varten. 

 Palkinnonsaaja ja hänen matkakumppaninsa maksavat itse kaikki ateriat ja muut kulut, joita ei 
mainita näissä ehdoissa. 

 Metropolitan Museum of Art -taidemuseon ääniopastus on saatavilla englanniksi, kiinaksi, ranskaksi, 
saksaksi, italiaksi, japaniksi, koreaksi, portugaliksi, venäjäksi ja espanjaksi. 

 Palkinnonsaajalla ja hänen matkakumppanillaan on oltava voimassa olevat biometriset passit, ja 
heidän on mahdollisesti haettava viisumia/matkustuslupia. 

 Palkinnonsaaja ja hänen matkakumppaninsa tarvitsevat voimassa olevan ESTA-matkustusluvan, 
jonka myöntää Yhdysvaltain Visa Waiver -ohjelma: https://esta.cbp.dhs.gov. Matkustuslupaa ei 
vaadita, jos palkinnonsaajalla/matkakumppanilla on jo voimassa oleva viisumi. 

 Palkinnonsaaja ja matkakumppani matkustavat omalla vastuullaan, ja mikäli jotakin tämän 
kampanjan osaa ei voida tarjota suunnitellusti mistä tahansa syystä, mukaan lukien sota, terrorismi, 
hätätila, pandemia tai mikä tahansa muu katastrofi, peukalointi tai tietokonevirus, kampanjan 
järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää kampanja tai tehdä muutoksia siihen, 
tai keskeyttää palkinnon tarjoaminen, korvata se toisella tai tehdä muutoksia siihen asianmukaisen 
sääntelyviranomaisen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 

 Palkintomatkalle ei saa ottaa mukaan muita perheenjäseniä tai matkakumppaneita lukuun ottamatta 
osana palkintoa sallittua vierasta. Matkakumppania ei saa valita kilpailun, kampanjan tai kaupallisen 
tapahtuman välityksellä. Sinun ja matkakumppanisi on matkustettava yhtä matkaa matkan tarjoajan 



valitsemalta lentokentältä, joka sijaitsee lähellä kotiasi. Valittua matkakumppania ei voi muuttaa 
ilman Warner Bros. -yhtiön nimenomaista suostumusta, jonka Warner Bros. voi myöntää tai jättää 
myöntämättä oman harkintansa mukaan. 

 Mahdollisen palkinnonsaajan ja ehdotetun matkakumppanin on allekirjoitettava palkinnon 
hyväksymistä ja vapautusta koskeva lomake voidakseen vastaanottaa palkinnon ja/tai osallistua sen 
käyttöön. 

 Finnkino ei vastaa matkan käytännön järjestelyistä. Matkan käytännönjärjestelyistä vastaa ja 
yksityiskohdista vastaa Warner Bros. Entertainment U.K. Ltd. 

 
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Finnkinon henkilökunta 
ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet 
tekemisissä tämän arvonnan kanssa. Kukin henkilö saa osallistua ainoastaan omalla nimellään ja omilla 
yhteystiedoillaan.  
 
Arvonnan voittajan tietoja ei käytetä muuhun kuin palkinnon arvontaan ja palkinnon luovutukseen ja matkan 
järjestämiseen liittyen. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Tarkempaa tietoa tietojen käsittelystä löydät 
tietosuojaselosteesta www.finnkino.fi/tietosuoja 
 
 

 

http://www.finnkino.fi/tietosuoja

