Atrian Aurinkoopiskelijakilpailu
Johdanto
Atria toimii edelläkävijänä aurinkosähkön teollisessa käyttöönotossa. Atrian Nurmon
tehtaan kupeessa sijaitseva aurinkosähköpuisto Atrian Aurinko tuottaa päästötöntä ja
kotimaista energiaa ruoan tuotantoon. Lisäksi aurinkosähköpuistossa testataan uutta
aurinkoteknologiaa kotimaisen teollisuuden tarpeisiin. Hanke on toteutettu yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa.
Aurinkoteknologia kaipaa kuitenkin jatkuvasti uusia innovaatioita. Siksi Atria ja
Solarigo järjestävät kilpailun energia-alan ammattikorkeakoulu-, korkeakoulu- ja
yliopisto-opiskelijoille löytääkseen ratkaisuja, joilla voidaan edistää aurinkosähkön
käyttöä. Kilpailu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua koko suomalaisen
teollisuuden ja yhteiskunnan tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämiseen.

KILPAILUN SÄÄNNÖT
1. Kilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoitus on löytää uusia Suomessa hyödynnettävissä ja toteutettavissa olevia innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään aurinkosähköenergian käyttöä.

Palkinto sisältää edestakaiset lennot, majoitukset Atrian
määräämässä hotellissa sekä sisäänpääsyn messuille. Palkinnosta
suoritetaan lainmukainen ennakonpidätys.

6. Kilpailun järjestäjä
Etsittävä ratkaisu on:
• Energiaomavaraisuutta parantava
• Uusiutuvan energian käyttöä edistävä
• Teknologisesti edelläkävijä
• Uusi innovaatio
• Kustannustehokas
Ratkaisuun voi liittyä muun muassa:
• Tekninen toteutus yleensä
• Akkujen käyttö tai muu energian varastointi
• Suoran käytön mahdollisuuksien parantaminen
• Yhteiskäyttö

2. Kilpailuaika ja osallistuminen
Kilpailu on kutsukilpailu ja kilpailuaika alkaa 8.8.2018 ja päättyy
30.11.2018, jolloin kilpailutyöt on viimeistään oltava toimitettuna Atrialle. Kilpailuun kutsutaan energia-alan korkeakouluopiskelijat, erityisesti aurinkoenergiaan perehtyneet. Kilpailuun voi osallistua maksimissaan kolmen hengen ryhmällä, jolla on myös mahdollisuus
vierailla aurinkosähköpuistossa. Ryhmän tulee nimetä yhteyshenkilö ja toimittaa hänen yhteystiedot kilpailutyön mukana. Kilpailutyöt
toimitetaan sähköpostiosoitteeseen energiainnovaatio@atria.com.
Osallistujien tulee toimittaessaan kilpailutyön kuvata selkeästi ja havainnollisesti kilpailutyötä ja sen teknistä ratkaisua.

3. Voittajan julkistaminen
Voittaja julkistetaan 7.1.2019 Atrian omissa viestintäkanavissa. Voittajaryhmä saa tätä ennen tiedon sähköpostitse, joka lähetetään ryhmän yhteyshenkilölle.

4. Tuomaristo/raati
Tuomariston muodostaa Atrian ja Solarigon asiantuntijaraati. Kilpailutyöt käsitellään luottamuksellisesti ja tuomariston jäsenillä on vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia kilpailutöitä sekä niiden sisältämiä tietoja. Tuomaristo valitsee voittajatyön.

5. Palkinto
Voittaja/voittajaryhmä (korkeintaan 3 jäsentä) saavat kukin palkinnoksi palkinnoksi messumatkan Saksan Münchenissä järjestettäville Intersolar Europe -aurinkovoimamessuille toukokuussa 2019.
Messu-sivusto: https://www.intersolar.de/en/for-exhibitors/overview/quick-facts.html

Atria Suomi Oy (y-tunnus 1800395-5) (”Atria”) ja Solarigo
Systems Oy (y-tunnus 2702133-8).

7. Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet
Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta tähän kilpailuun, pilotoinnista, palkinnon lunastamisesta
tai sen käyttämisestä tai muista näihin verrattavista syistä.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää kilpailu liian pienen
osallistujamäärän vuoksi ja jättää tällöin myös palkinto jakamatta.
Mikäli kilpailun järjestäjä keskeyttää kilpailun ennen voittajan julkistamista, kilpailuun osallistuvilla ei ole oikeutta vaatia järjestäjältä
korvausta kilpailun keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista
tai vahingoista.
Kilpailun järjestäjän vastuu kaikkia osallistuvia kohtaan ei joka tapauksessa voi millään perusteella ylittää näissä säännöissä mainitun
palkinnon määrää ja arvoa.
Atrialla on yksinomainen oikeus neuvotella kilpailuun osallistuvien
töiden hyödyntämisestä ja jatkokehittämisestä osallistujien kanssa.
Myös kilpailutöiden hyödyntämiseen tai jatkokehittämiseen liittyviä
järjestelyjä koskee järjestäjän yksinomainen neuvotteluoikeus. Kilpailun järjestäjän neuvotteluoikeudesta ei voida poiketa, ellei järjestäjä ole antanut siihen nimenomaista lupaa.

8. Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet
Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan lakia.
Osallistujat sitoutuvat myös noudattamaan näitä sääntöjä, kilpailun järjestäjän päätöksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttäviä eettisiä käytäntöjä.
Osallistuja vakuuttaa omistavansa kaikki oikeuden kilpailutyöhön
sekä sen käyttämiseen, eikä riko kilpailutyöllään kolmannen osapuolen oikeuksia. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, että osallistujan oikeus kilpailutyöhön ja sen käyttämiseen ei muutu kilpailun aikana.
Osallistujalla on vastuu kolmannen osapuolen esittämistä väitteistä,
jotka kohdistuvat kilpailutyöhön.
Mikäli voittajatyö sisältää elementtejä, joita osallistuja haluaa
perustellusta syystä pitää salassa, järjestäjä sitoutuu salassapitoon
kyseisten tietojen osalta. Kilpailutyön pitää kuitenkin yleisellä tasolla
kuvattuna olla julkinen. Osallistujan on selkeästi, kirjallisesti merkittävä salaisena pidettävä tieto salaiseksi sekä ilmoitettava salassapidon perusteet.

9. Henkilötietojen käsittely
Osallistumalla kilpailuun osallistuja ymmärtää, että Atria tai sen toimeksiannosta toimiva kolmas osapuoli kerää ja käsittelee kilpailuun osallistuvien henkilötietoja kilpailun järjestämiseksi ja palkinnon lunastamiseksi. Voittajaryhmän jäseniltä kerätään henkilöiden
yhteystiedot sekä tarvittavat tiedot matkan järjestämistä ja verotusta
varten. Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lainmukaisia perusteita. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä
eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kilpailutyön tiedot Atrialle
sähköpostiosoitteeseen energiainnovaatio@atria.com. Kilpailun
osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan Atrialta.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa ilmoittamalla siitä
sähköpostitse osoitteeseen energiainnovaatio@atria.com.
Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin
Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa
käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.
Henkilötietojen käsittelystä tarkemmin Atrian tietosuojaselosteessa:
https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

10. Muut ehdot
Kilpailuun ja kilpailusääntöihin sovelletaan Suomen lakia. Kilpailuun
tai kilpailusääntöihin mahdollisesti liittyvät erimielisyydet osapuolten
välillä pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin ja mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.
Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden näiden sääntöjen
muutoksiin.

11. Lisätietoa
Tapani Potka, johtaja
energiainnovaatio@atria.com
Atrian Aurinko -aurinkosähköpuisto
Atriantie 1, Nurmo (Seinäjoki)
PL 900, 60060 ATRIA

