Suomen parhaiten palautuva työyhteisö 2019 -säännöt
1.

Järjestäjät

Nimi: Firstbeat Technologies Oy ja Lifted Oy (Jäljempänä “Järjestäjät”)
Yhteystiedot:
Firstbeat Technologies Oy
Yliopistonkatu 28 A 2 krs.
40100 Jyväskylä
Sähköposti: info@firstbeat.fi
Puh. +358 8 415 415 41
Y-tunnus: 1782772-5
Lifted Oy
Lapinlahdenkatu 3 A
00180 Helsinki
Sähköposti: lifted@lifted.fi
Puh: +358 (0) 44 2711 487
Y-tunnus: 2603736-2
Yhteistyökumppanit: Radisson ja Yksi Elämä.
2.

Osallistumiskelpoisuus

Suomen parhaiten palautuva työyhteisö -kilpailuun (Unen SM -kisan työyhteisösarja) voivat
osallistua kaikki Suomessa toimivat työyhteisöt. Yhteisön henkilöstöstä kilpailuun voivat
osallistua kaikki täysi-ikäiset, Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt lukuun
ottamatta Järjestäjien henkilökuntaa tai perheenjäseniä. Alle 500 hengen yhteisössä kilpailuun
on osallistuttava vähintään puolet (50%) henkilöstöstä. Yli 500 hengen työyhteisöissä
minimiosallistujamäärä on 250 henkilöä. Yksityisyyden suojaamiseksi yhteisön
minimiosallistujamäärä on kahdeksan (8) henkilöä.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjien
päätöksiä. Järjestäjät pidättävät oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista
ilmoitetaan osallistujille sähköpostilla Järjestäjien toimesta.
3.

Osallistumisaika ja -tapa

Kilpailu käydään työyhteisöjen (Osallistuja) kesken perustuen Firstbeat Hyvinvointianalyysilla
mitattuun tietoon unenlaadusta.
Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 21.11.2018 ja päättyy 08.03.2019. Kisa-aika alkaa
21.11.2018 ja viimeisten mittausten on oltava suoritettuina 31.3.2019 mennessä.
Päättymisajan jälkeen tapahtuneita ilmoittautumisia/suorituksia ei oteta huomioon.
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Kilpailuun voi osallistua kysymällä tarjous Järjestäjiltä lomakkeella, joka löytyy toisen
Järjestäjän, Firstbeat Technologies Oy:n, nettisivuilta. Osallistumisen hinta on alkaen 140€ per
työyhteisön henkilö, joka sisältää 3 vuorokauden Hyvinvointianalyysi-mittauksen,
henkilökohtaisen raportin sekä yksilö- tai ryhmäpalautteen. Osallistuja saa lisätietoa
hinnoittelusta tarjouspyynnön jättämisen jälkeen. Tarjouspyynnön jättäminen ei velvoita
osallistumaan kisaan. Kilpailuun osallistuminen vahvistetaan Järjestäjien tekemä tarjous
hyväksymällä.
Osallistuja voi keskeyttää kilpailun milloin tahansa ottamalla yhteyttä Järjestäjiin. Tämä poistaa
Osallistujan kilpailun osallistujalistalta, mutta hyväksyttyä tarjousta (vahvistettua kauppaa) ei
voi perua. Tarjouksen sisältämät mittaukset voidaan suorittaa loppuun Osallistujan niin
halutessa, vaikka Osallistuja poistaisikin itsensä kilpailusta.
Kaikenlainen vilpillinen, epärehellinen, sopimaton tai laiton toiminta voi johtaa kilpailusta
poissulkemiseen.
4.

Kilpailun voittaminen

Kilpailun voittaa se työyhteisö (Osallistuja), jossa Firstbeat Hyvinvointianalyysin tulosten
perusteella nukutaan keskimäärin palauttavinta unta. Järjestäjät määrittelevät keskimäärin
palauttavimman unen Firstbeat Hyvinvointianalyysin pisteytyksen mukaan. Pisteisiin
vaikuttavat unen pituus, palautumisen määrä ja palautumisen laatu.
Lisäksi Osallistujat, jotka saavuttavat kilpailussa Firstbeatin tietokannan keskimääräistä tulosta
paremmat pisteet palkitaan ”Parhaiten palautuvat työyhteisöt” -sertifikaatilla. Pisteytys
perustuu Firstbeatin yli 300 000 mittauksen tietokantaan.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Osallistujan tarjouspyynnön jättäneelle henkilölle.
Mikäli tätä henkilöä ei tavoiteta, Järjestäjät tavoittelevat muita Osallistujan henkilöstön
jäseniä.
Tasatuloksen sattuessa, valitaan kilpailun voittaja arpomalla tasatuloksen saaneiden
Osallistujien kesken.
Osallistumalla tähän kilpailuun Osallistujat myöntävät Järjestäjille luvan julkaista organisaation
nimensä nettisivuilla ja Järjestäjien sosiaalisen median kanavissa voittajien julkistamisen
yhteydessä sekä ilmoitusluontoisesti. Järjestäjien päätöksestä ei voi valittaa.
5.

Palkinnot

Työyhteisösarjan voittaja palkitaan Suomen parhaiten palautuva työyhteisö 2019 tunnustuksella, laajalla medianäkyvyydellä ja Järjestäjien myöntämillä tuotepalkinnoilla
arvioilta jopa yli 20 000 euron arvosta. Näihin lukeutuu mm. kuuden (6) kuukauden Lifted
WAAS -työhyvinvointivalmennus (arvo n. 15 000 euroa työyhteisön koosta riippuen),
Firstbeatin tarjoama neljän live-webinaarin sarja unen ja palautumisen teemoista (arvo 3800
euroa) ja Radissonin majoituslahjakortteja.

www.firstbeat.com

Suomen parhaiten palautuvalle työyhteisölle Lifted WAAS -hyvinvointipalvelu kolmen (3)
kuukauden ajaksi kisaan osallistuneille, Firstbeat Hyvinvointianalyysin suorittaneille yksilöille.
Yksilösarjan voittaja palkitaan kuuden (6) kuukauden Lifted WAAS -hyvinvointivalmennuksella
(arvo 120 €) sekä Firstbeat Hyvinvointianalyysin seurantamittauksella ja henkilökohtaisella
palautteella (arvo 200 €). Tämän lisäksi voittajalle voidaan myöntää kilpailun
yhteistyökumppaneiden myöntämiä tuotepalkintoja tai lahjakortteja.
Palkintojen arvo on yhteensä jopa 400 euroa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun
tuotteeseen.
6.

Järjestäjien vastuu

Kilpailun voittaja vastaa muista mahdollisista kustannuksista liittyen kilpailuun osallistumiseen,
palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Kilpailun voittaja vapauttaa Järjestäjät ja
yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän
kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Kilpailun osallistujat vapauttavat
Järjestäjät ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön
tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka
aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon
lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle
kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä
johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.
7.

Henkilötietojen käyttö ja rekisteriseloste

Järjestäjillä on oikeus käyttäa osallistujien henkilötietoja järjestäjien tietosuojaselosteiden
mukaisesti.
Firstbeatin tietosuojaselosteet: https://www.firstbeat.com/fi/tietosuoja/
Liftedin tietosuojaseloste: https://lifted.fi/lifted-rekisteriseloste/
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