
#oajpohjanmaaliikkuu  
 
Delta i OAJ Österbottens motionskampanj som pågår på Instagram 9.10.2021–
9.1.2022! Bland alla deltagare utlottas ett veckoslut (fredagen den 11–söndagen den 
13 mars 2022) på Kuortane Idrottsinstitut endera för två vuxna eller för två vuxna och 
ett barn. Priset är värt 500 euro. 
 
Delta och var med i en utlottning av en upplevelse för dig och din vän! 
 
 

Regler för deltagande i OAJ Österbottens motionskampanj på 
Instagram 
 
1. Anvisningar för hur du deltar i kampanjen: Du kan delta genom att posta inlägg 

som anknyter till dina motionsvanor. 
 

 Publicera ditt inlägg om dina motionsaktiviteter eller en motionsstunder på ditt 
eget öppna Instagram-konto. 
 

 Inlägget kan bestå av ett eller flera inlägg med bild eller video. Du kan själv vara 
med på bilden eller videon, men det är inte nödvändigt. Inlägget kan bestå av 
en bild som anknyter till motion, en motionsplats eller motionsuppgifter som 
lagrats i en smartklocka. Vad än du hittar på! 
 

 I ditt inlägg kan du kort berätta till exempel varför det är trevligt att motionera 
eller varför det är värt att bekanta sig med motionsformen eller -platsen på 
bilden. 

 
 Tagga din bild på Instagram med hashtaggen #oajpohjanmaaliikkuu och 

@oajpohjanmaa. 
 

 Följs dessutom OAJ Österbottens Instagramkonto @oajpohjanmaa åtminstone 
fram till att kampanjen avslutats i januari 2022. 

 
 
2. Arrangör av kampanjen 
 
OAJ Österbotten  
Ordförande Kari Nieminen, kari.nieminen@seinajoki.fi 
Informatör Heli Katajamäki, hkat@uwasa.fi 
Organisationsassistent Niina Suokas, niina.suokas@oajpohjanmaa.fi 
 
 
3. Kampanjtid 
 
Kampanjen pågår under tiden 9.10.2021–9.1.2022. 



 
 
4. Rätt att delta i kampanjen 
 
För att delta i kampanjen ska du vara medlem i OAJ och OAJ Österbottens 
regionförening och/eller medlem i en förening som hör till regionföreningen. 
 
5. Förutsättningar för att delta i kampanjen 
 
Arrangören förbehåller sig rätten att låta bli att godkänna eller ta bort inlägg som 
arrangören anser är olämpliga eller tvivelaktiga för kampanjen. 
 
Bilden eller videon ska ha tagits av deltagaren själv, vilket innebär att han eller hon 
äger rättigheterna till bilden eller videon i fråga. Arrangören svarar inte för eventuella 
brott mot upphovsrätten. Om andra personer syns på bilden eller videon är deltagaren 
ansvarig för att han eller hon har dessa personers tillåtelse att publicera inlägget. 
 
För att kunna delta i kampanjen ska deltagaren ha en öppen Instagram-profil. Genom 
att delta i kampanjen överlåter deltagaren rättigheterna till sin bild eller video till 
kampanjarrangören, och OAJ Österbotten kan dela inlägg på sin webbplats, i sin 
tidning Österbottens lärare eller på sina konton i sociala medier. OAJ Österboten kan 
också dela inlägg i händelser på sitt eget Instagram-konto. 
 
6. Utlottning och priser i anslutning till kampanjen 
 
Kampanjarrangören lottar ut ett veckoslut från fredag till söndag (11–13.3.2022) på 
Kuortane idrottsinstitut värt 500 euro endera för två vuxna eller för två vuxna och ett 
barn. Utöver inkvartering ingår frukost, övriga måltider och motionsmöjligheter. 
 
Utlottningen sker vid styrelsens möte i januari 2022. Vinnarna meddelas personligt via 
sin Instagram-profil. Om vinnaren inte kan nås inom ett dygn görs en ny utlottning. 
Vinnarna ska förbereda sig på att påvisa sitt medlemskap innan de tar emot priset.  
  
 
 
 


