LUCKY DAYS 2019 -MARKKINOINTIARPAJAISTEN SÄÄNNÖT

1. ARTIKLA 1 – JOHDANTO
Yritys POINT S DEVELOPMENT, SAS, jonka pääoma on 418 000 euroa, rekisteröintipaikka
RCS, Lyon: 491 028 627 00025, ja pääkonttorin osoite 9 rue Curie 69006 LYON, Ranska
(jäljempänä ”Järjestäjäyritys”), on päättänyt järjestää useassa Euroopan maassa renkaiden
myyntikampanjan yhteydessä markkinointiarpajaiset, jossa osallistujan edellytetään ostavan
määrättyjä tuotteita (jäljempänä ”Lucky Days -Mainoskampanja” tai ”Mainoskampanja”) ja
jossa Järjestäjäyritys palkitsee Mainoskampanjaan osallistuvia asiakkaitaan näissä säännöissä
(jäljempänä ”Säännöt”) jäljempänä mainituin ehdoin.
2. ARTIKLA 2 – SÄÄNTÖJEN TARKOITUS
Näiden Sääntöjen tarkoituksena on määritellä Lucky Days -Mainoskampanjaa koskevat
osallistumisehdot. Säännöissä esitettyjen osallistumisehtojen noudattamatta jättäminen johtaa
Mainoskampanjaan osallistumisen hylkäämiseen.
Lucky Days -Mainoskampanjaan osallistuminen edellyttää ehdottomasti näiden Sääntöjen
täydellistä noudattamista kokonaisuudessaan.
3. ARTIKLA 3 – LUCKY DAYS -MAINOSKAMPANJAN AJALLINEN JA ALUEELLINEN
ULOTTUVUUS JA MAINOSKAMPANJASTA TIEDOTTAMINEN
Lucky Days -Mainoskampanja on voimassa ajanjaksona 1.4.2019 – 31.5.2019 ja se järjestetään
seuraavissa maissa: Saksa, Belgia, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Unkari, Italia, Luxemburg,
Norja, Puola, Portugali, Tšekin tasavalta, Romania, Iso-Britannia, Slovakia, Slovenia ja Ruotsi
(jäljempänä ”Mainoskampanjamaa”).
Lucky Days -Mainoskampanjasta on ilmoitettu kaikissa Lucky Days -Mainoskampanjaa
markkinoivissa
Point
S
-myyntipisteissä
(jäljempänä
”Myyntipiste”)
viestimällä
Mainoskampanjasta sitä koskevassa infopylväässä, julisteessa, myyntitiskin esitetelineessä ja
Mainoskampanjaa koskevissa informatiivisissa esitteissä.
Järjestäjäyritys on anonut Mainoskampanjaa varten kaikki kunkin Mainoskampanjamaan
(erityisesti Puolan ja Portugalin) kansallisen lainsäädännön vaatimat luvat.
4. ARTIKLA 4 – ILMOITTAUTUMIS- JA OSALLISTUMISEHDOT
4.1. Ilmoittautumisehdot
Osallistuakseen Mainoskampanjaan asiakkaan on täytettävä seuraavat ehdot:
-

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö ja asua yhdessä
Mainoskampanjamaista. Vain yksi henkilö per talous (sama nimi, sama postiosoite ja/tai
sama sähköpostiosoite) voi osallistua Mainoskampanjaan.

-

Asiakkaan tulee olla Mainoskampanjaa markkinoivan myyntipisteen ulkopuolinen
henkilö. Osallistumisoikeutta ei ole Mainoskampanjaa markkinoivan Myyntipisteen
työntekijällä tai johtajalla, Point S -ryhmän jäsenellä, Mainoskampanjan suunnitteluun
kuuluvien yritysten työntekijällä, Mainoskampanjan mainosmateriaalin painamiseen ja
Mainoskampanjan järjestämiseen osallistuvalla henkilöllä, eikä kellään edellä mainittujen
henkilöiden perheenjäsenistä.

4.2. Osallistumisehdot
Osallistuakseen asiakkaan on noudatettava kaikkia jäljempänä esitettyjä ehtoja.
a. Point S - tai Goodyear-renkaiden ostaminen
Mainoskampanjaan osallistuminen edellyttää, että asiakkaan tulee ostaa vähintään kaksi (2)
Point S - tai Goodyear -merkkistä rengasta Mainoskampanjamaassa sijaitsevasta Lucky Days Mainoskampanjaa markkinoivasta Myyntipisteestä 1.4.2019 – 31.5.2019 välisenä aikana. Edellä
mainittu renkaita koskeva ostovelvollisuus ei koske kuitenkaan Ruotsia siellä sovellettavien
oikeudellisten rajoitusten vuoksi.
Mainoskampanjan voittojen lunastaminen edellyttää Mainoskampanjaan osallistuneen
asiakkaan nimen sisältävän laskun näyttämistä kuittina yllä mainitusta rengasostoksesta.
Mainoskampanjaan osallistuvan asiakkaan on säilytettävä ja pidettävä tallessa asiakkaan nimen
sisältävä lasku todisteena Mainoskampanjaan osallistumisesta. Laskun tulee olla päivätty 1.
huhtikuuta 2019 ja 31. toukokuuta 2019 välisenä aikana ja siitä on käytävä ilmi, että asiakas on
ostanut vähintään kaksi edellä mainitun kaltaista rengasta Myyntipisteestä.
b. Ilmoittautumislomake
Mainoskampanjaan osallistuminen edellyttää, että asiakas täyttää Mainoskampanjaa koskevan
ilmoittautumislomakkeen
osoitteessa
luckydays.point-s.com
(jäljempänä
”Ilmoittautumislomake”).
Asiakkaan tulee täyttää Ilmoittautumislomakkeeseen seuraavat tiedot:
-

Titteli (Rouva/Herra)
Sukunimi
Etunimi
Osoite / Postinumero / Kunta
Maa
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Ostoksen päiväys
Sen Myyntipisteen nimi ja kunta, josta renkaat on ostettu
Merkintä ostettujen renkaan merkistä rastittamalla
ruutuun joko Point S tai Goodyear

Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaan on täytettävä kaikki yllä listatut tiedot
Ilmoittautumislomakkeeseen voidakseen osallistua Mainoskampanjaan. Mikäli asiakas ei ole
täyttänyt edellä mainittuja tietoja Ilmoittautumislomakkeeseen, Järjestäjäyrityksellä on oikeus
hylätä asiakkaan osallistuminen eikä asiakkaalla tällöin ole oikeutta voiton lunastamiseen.
c. Ilmoittautumisen vahvistus
Tutustuttuaan kaikkiin tässä mainittuihin ehtoihin Mainoskampanjaan osallistuva asiakas antaa
suostumuksensa Mainoskampanjan yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojensa käsittelyyn.
Tämä suostumus annetaan rastittamalla Ilmoittautumislomakkeesta tätä koskeva ruutu:
o

Hyväksyn kaikki Lucky Days -Mainoskampanjan Sääntöjen ehdot, ja hyväksyn
henkilötietojeni käsittelyn tässä tarkoituksessa.

Siinä tapauksessa, että asiakas ei ole rastittanut suostumusta koskevaa ruutua, asiakas ei voi
vahvistaa Ilmoittautumislomakettaan ja hänen osallistumisensa Mainoskampanjaan katsotaan
mitätöidyksi.
Mainoskampanjaan osallistuva asiakas voi antaa myös suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn mainos- ja/tai myynninedistämistarkoituksessa. Mainoskampanjaan osallistuminen ei
edellytä, että asiakas antaisi suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn mainos- ja/tai

myynninedistämistarkoituksessa, ja asiakkaalle muistutetaan, että hän voi vapaasti jättää tätä
koskevan suostumuksen antamatta. Suostumus asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn mainosja/tai myynninedistämistarkoituksessa annetaan rastittamalla Ilmoittautumislomakkeesta tätä
koskeva ruutu:
o

Hyväksyn, että Järjestäjäyritys
myynninedistämistarkoituksessa

ottaa

minuun

yhteyttä

mainos-

ja/tai

Jos Järjestäjäyritys epäilee vilpillistä tai sääntöjen vastaista menettelyä, kuten että sama
asiakas on osallistunut Mainoskampanjaan useammin kuin kerran Mainoskampanjan keston
aikana, Järjestäjäyrityksellä on oikeus mitätöidä ja hylätä vilpilliseen tai sääntöjen vastaista
menettelyyn
syyllistyneen
asiakkaan
osallistuminen.
5. ARTIKLA 5 – PALKINNOT JA NIIDEN LUOVUTTAMINEN
Lucky Days -Mainoskampanjan -palkinnot (jäljempänä ”Palkinto” tai ”Palkinnot”) ovat seuraavat:
-

Alueella Eurooppa1 (jäljempänä ”Eurooppa-alue”): 1 JEEP COMPASS Longitude
Business Diesel 120 hv -merkkinen henkilöauto (julkinen hinta 32 800 € sis. ALV)
Alueella Italia2 (jäljempänä ”Italian-alue”) 1 JEEP COMPASS Longitude Business
Diesel 120 hv -merkkinen henkilöauto (julkinen hinta 32 800 € sis. ALV)
Mainoskampanjamaan kansallisen lainsäädännön mukaan voiton myöntäminen voi
velvoittaa voittajaa maksamaan veron omalla kustannuksellaan. Järjestäjäyritys ei voi
huolehtia tällaisista veroista, jotka voidaan määrätä Mainoskampanjan voittavalle
asiakkaalle kansallisen lainsäädännön mukaan, (esimerkiksi Unkarin, Slovakian ja
Slovenian lainsäädännön mukaan) lukuun ottamatta Suomea, milloin Järjestäjäyritys
maksaa voitosta seuraavan arpajaisveron

Arvonnan suorittaa 30. kesäkuuta 2019 Järjestäjäyrityksen valtuuttama oikeudenpalvelija
arpomalla yhden Eurooppa-alueen voittajan ja yhden Italian-alueen voittajan. Italian-alueen
voittajan
arvonta
suoritetaan
Italiassa.
Arvonnan jälkeen voittajille ilmoitetaan sähköpostitse ja heidän nimensä julkaistaan
internetsivustolla luckydays.point-s.com. Palkintonsa lunastamiseksi voittajien on
noudatettava sähköpostissa ilmoitettua toimintatapaa ja luovutettava viimeistään 10.
syyskuuta 2019 asiakkaan nimen sisältävää lasku todisteena Mainoskampanjaan
osallistumisesta
Palkinnon
lunastamiseksi.
Laskun
näyttäminen
todisteena
Mainoskampanjaan osallistumisesta koskee kaikkia maita lukuun ottamatta Ruotsia.
Laskun merkityn asiakkaan nimen on oltava sama kuin Ilmoittautumislomakkeessa
ilmoitettu asiakkaan nimi.
Palkinto on hyväksyttävä sellaisenaan eikä sitä voida hyvittää, vaihtaa toiseen tai muuttaa
rahaksi.
Järjestäjäyritys pidättää itsellään oikeuden korvata Palkinnon/Palkinnot toisella/toisilla
samanarvoisella/samanarvoisilla Palkinnolla/Palkinnoilla Järjestäjäyrityksen vallan ja
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan seikan tai olosuhteiden niin vaatiessa.
Jos voittaja ei pysty lunastamaan Palkintoaan, (esimerkiksi jos tämä ei ole lähettänyt
Järjestäjäyritykselle todistetta rengasostostaan) noudatetaan seuraavaa:

1

-

Eurooppa-alueen voittajan Palkinto palautuu automaattisesti Järjestäjäyrityksen
omaisuudeksi. Eurooppa-alueen voittaja ei voi luovuttaa Palkintoaan kolmannelle eikä
tällä ole oikeutta reklamoida Palkinnon palautumisesta Järjestäjäyritykselle.

-

Italian-alueen voittajan Palkinto luovutetaan järjestölle Save the Children Italia Onlus,

Alue Eurooppa tarkoittaa seuraavia maita: Saksa, Belgia, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Unkari,
Luxemburg, Norja, Puola, Portugali, Tšekin tasavalta, Romania, Iso-Britannia, Slovakia, Slovenia ja Ruotsi.
2
Alue Italia tarkoittaa koko Italian aluetta.

(https://www.savethechildren.it), puh.: (+39)06 4807 001, sähköposti:
info.italia@savethechildren.org Via Volturno, 58 - 00185 Rooma. Italian-alueen voittaja
ei voi luovuttaa Palkintoaan kolmannelle eikä tällä ole oikeutta reklamoida Palkinnon
luovuttamisesta järjestölle Save the Children Italia Onlus.
6. ARTIKLA 6 – LUCKY DAYS -MAINOSKAMPANJAA KOSKEVA VIESTINTÄ
Lucky Days -Mainoskampanja julkaisee voittajien nimet kilpailuajan päätyttyä, ja se voi ottaa
kuvia ostopaikasta ja voittajasta/voittajista sekä julkaista heidän sukunimensä, etunimensä ja
asuinmaan. Voittajilla ei ole oikeutta erillis- tai muuhun korvaukseen siitä, että Järjestäjäyritys
julkaisee heidän edellä mainitut tietonsa.
Jokainen osallistuja antaa suostumuksensa yllä mainittuun viestintään ja siten voittajien tietojen
julkaisemiseen täyttämällä tietonsa Lucky Days -Mainoskampanjan Ilmoittautumislomakkeeseen
ja hyväksymällä nämä Säännöt, sellaisina kuin ne ilmenevät Ilmoittautumislomakkeen
yhteenvedossa, julisteessa tai ovat esillä kaikissa Myyntipisteissä, rastittamalla Sääntöjen
hyväksymistä
koskevan
ruudun
Ilmoittautumislomakkeeseen.
7. ARTIKLA 7 – HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Tietotekniikasta, tiedostoista ja vapauksista 6. tammikuuta 1978 annetun Ranskan lain (nro 78–
17, muutoksineen) (jäljempänä ”Tietotekniikka ja vapauksia koskeva laki”), sekä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (jäljempänä
”GDPR”), mukaisesti Lucky Days -Mainoskampanjaan osallistuvalle asiakkaalle ilmoitetaan, että
Mainoskampanjaa yhteydessä kerättävien ja häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä
vastuussa oleva Järjestäjäyritys suorittaa Lucky Days -Mainoskampanjaan osallistuvien
asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn automaattisesti.
Asiakas antaa Mainoskampanjaan osallistuessaan Järjestäjäyritykselle luvan kerätä häntä
koskevia henkilötietoja vapaasti ja avoimesti. Järjestäjäyritys käyttää henkilötietojen käsittelyssä
viestintä- ja markkinointitoimistoa alihankkijana (jäljempänä ”Alihankkija”), joka on erikoistunut
verkkojen hallintaan, myynninedistämiseen ja digitalisaatioon. Alihankkija käsittelee sivustolla
luckydays.point-s.com ilmoitettuja henkilötietoja Mainoskampanjan yhteydessä jaettavien
Palkintojen hallitsemiseksi. Alihankkija on allekirjoittanut palvelutarjontasopimuksen
henkilötietojen käsittelystä vastaavan Järjestysyrityksen kanssa. Palveluntarjontasopimus
määrittää Mainoskampanjan yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyn laajuuden.
Mainoskampanjan yhteydessä tehtävän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Lucky Days Mainoskampanjan järjestäminen. Mikäli Mainoskampanjaan osallistuva asiakas on antanut
suostumuksensa
myös
henkilötietojensa
käsittelyyn
mainosja/tai
myynninedistämistarkoituksessa, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi tietojen ja
tarjousten lähettäminen POINT S -ryhmän palveluista myöhempien markkinointiviestintäkampanjoiden yhteydessä.
Mainoskampanjan yhteydessä kerättävät henkilötiedot on tarkoitettu ainoastaan
Järjestäjäyrityksen, Myyntipisteen, jossa Mainoskampanjaan osallistumiseen oikeuttava
renkaiden ostaminen on tapahtunut ja arvonnasta vastaavan yrityksen käyttöön. Mikään
kolmasosapuoli ei voi käyttää tai muutoin hyödyntää Mainoskampanjan yhteydessä kerättäviä
henkilötietoja.
Mainoskampanjaan osallistuvan asiakkaan henkilötietoja säilytetään Euroopassa enintään 36
kuukauden ajan niiden keräämisestä lähtien rajoittamatta kenenkään osallistujan oikeutta
määritellä sitä, miten hänen henkilötietojaan tulee käsitellä hänen kuolemansa jälkeen.
Italialaisten osallistujien Mainoskampanjan yhteydessä kerätyt henkilöt säilytetään Italiassa.
Tietotekniikkaa ja vapauksia koskevan lain ja GDPR:n mukaan Mainoskampanjaan osallistuvalla
asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä kerättyjä henkilötietoja ja pyytää niiden oikaisemista,
poistamista ja siirtämistä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja
pyytää niiden käsittelyn rajoittamista Säännöissä määrättyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.
Asiakas voi käyttää näitä oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Järjestäjäyritykseen näiden Sääntöjen

alussa ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen dpo@points-development.com.
Jos Mainoskampanjaan osallistuva asiakas käyttää oikeuttaan vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä ennen Mainoskampanjan loppua, asiakas luopuu osallistumisestaan
Mainoskampanjaan. Asiakkaalla on oikeus esittää reklamaatio Ranskan tietosuojaviranomaiselle
CNIL:lle.
Tietotekniikkaa ja vapauksia koskevan lain artiklan 40-1-II mukaan Mainoskampanjaan
osallistuva asiakas voi välittää Järjestäjäyritykselle erikoisohjeita koskien henkilötietojensa
käsittelyä kuolemansa jälkeen.
Mainoskampanjaan osallistuvalle asiakkaalle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus vastustaa
puhelinmarkkinointia antamalla kiinteän tai matkapuhelinnumeronsa ilmaiselle estolistalle
osoitteessa www.bloctel.gouv.fr., mikäli hän ei
halua vastaanottaa myyntiin liittyviä
yhteydenottoja puhelimitse.
Tutustuttuaan kaikkiin tässä esitettyihin ehtoihin Mainoskampanjaan osallistuva asiakas antaa
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyn Mainoskampanjan yhteydessä. Tämä suostumus
annetaan rastittamalla Ilmoittautumislomakkeesta tätä koskeva ruutu:
o

Hyväksyn kaikki Lucky Days -Mainoskampanjan Sääntöjen ehdot, ja hyväksyn
henkilötietojeni käsittelyn tässä tarkoituksessa.

Mainoskampanjaan osallistuva asiakas voi antaa myös suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn mainos- ja/tai myynninedistämistarkoituksessa. Suostumus asiakkaan henkilötietojen
käsittelyyn
mainosja/tai
myynninedistämistarkoituksessa
annetaan
rastittamalla
Ilmoittautumislomakkeesta tätä koskeva ruutu:
o

Hyväksyn, että Järjestäjäyritys
myynninedistämistarkoituksissa.

ottaa

minuun

yhteyttä

mainos-

ja/tai

8. ARTIKLA 8 – MUUT MÄÄRÄYKSET
8.1. Vastuut
Mainoskampanjaan osallistuminen tapahtuu täysin Mainoskampanjaan osallistuvan asiakkaan
omalla vastuulla.
Järjestäjäyrityksellä ei ole mitään vastuuta ja sillä on oikeus lyhentää, pidentää ja siirtää
Mainoskampanjan ajanjaksoa, muuttaa Mainoskampanjaa tai peruuttaa Mainoskampanja
Järjestäjäyritystä kohtaavan ylivoimaisen esteen sattuessa tai muutoin Järjestäjäyrityksestä
riippumattomista tapahtumista johtuen (esimerkiksi tekniset tai tietotekniikkaan liittyvät
ongelmat), jotka häiritsevät Lucky Days -Mainoskampanjan järjestämistä ja hoitamista. Kaikki
muutokset Mainoskampanjaan ja näihin Sääntöihin ovat sopimusmuutoksen alaisia ja ne
osoitetaan Asianajajalle Stéphane BERNIGAUD, Oikeudenpalvelija, SELARL A3 JURIS 84 rue
de la Part-Dieu 69003 LYON, Ranska.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjäyritys ei ole vastuussa
toimintahäiriöistä, jotka saattavat estävät Mainoskampanjan toteuttamisen.

tietokoneverkon

Mainoskampanjaan osallistuvan asiakkaan Mainoskampanjaan osallistuminen ja tähän liittyvä
vierailu
sivustolla
luckydays.point-s.com
tapahtuu
asiakkaan
omalla
vastuulla.
Mainoskampanjaan osallistuva asiakas on vastuussa Ilmoittautumislomakkeessaan
ilmoittamistaan ja internetsivustolla julkaistuista tiedoistaan.
Järjestäjäyritys voi peruuttaa tai keskeyttää koko Mainoskampanjan tai osan siitä, jos
Mainoskampanjan osallistumisen yhteydessä on ilmennyt vilpillistä tai sääntöjen vastaista
menettelyä, esimerkiksi tietotekniikkaan liittyen. Järjestäjäyritys pidättää tällaisessa tapauksessa
oikeuden olla myöntämättä Palkintoa vilpilliseen tai sääntöjen vastaista menettelyyn
syyllistyneelle asiakkaalle.
Mikäli Mainoskampanjan hyvää hallinnollista ja/tai teknistä toteuttamista häiritsee virus,
ohjelmointivirhe, luvattoman henkilön väliintulo tai jokin muu vastaava Järjestäjäyritykseltä
huomaamatta jäänyt syy tai tapahtuma, Järjestäjäyrityksellä on oikeus keskeyttää

Mainoskampanja.
Järjestäjäyritykselle ei voi esittää mitään hyvityspyyntöjä tietokoneverkon käyttämisen
yhteyskuluista eikä postituskuluista.
8.2. Sovellettava laki
Lucky Days -Mainoskampanjaan ja näihin Sääntöihin sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä. Kaikki
näiden Sääntöjen voimassaoloa, tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat riidat kuuluvat Lyonin
kauppatuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.
Edellä mainitun estämättä Lucky Days -Mainoskampanjaan ja näihin Sääntöihin sovelletaan
suomalaisen kuluttajan osalta lisäksi Suomen kuluttajasuojalain (38/1978, muutoksineen)
pakottavia säännöksiä. Suomalaisella kuluttajalla voi lisäksi olla oikeus saada näiden Sääntöjen
voimassaoloa, tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskeva riita käsitellyksi Suomen kuluttajasuojalain
(38/1978, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä. Riitatilanteessa suomalaisella kuluttajalla
on
myös
mahdollisuus
pyytää
ratkaisusuositusta
kuluttajariitalautakunnalta
(www.kuluttajariitalautakunta.fi).
9. ARTIKLA 9 – SÄÄNNÖT
Tässä esitetyt Säännöt on asettanut Asianajaja Stéphane BERNIGAUD, Oikeudenpalvelija,
SELARL A3 JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON, Ranska.
Säännöt ovat nähtävissä maksutta Mainoskampanjan arvonnan suorittamiseen saakka
Mainoskampanjaan osallistuvissa Myyntipisteissä ja osoitteessa
http://www.fdbhuissiers.fr/jeux-et-concours-redaction-d-un-reglement.php ranskaksi, ruotsiksi ja englanniksi.

