
Lataa kilpailulomake (PDF).

Kilpailusäännöt

1. Kilpailun tarkoitus on kunnioittaa Pertti ”Spede” Pasasen elämäntyötä varsinkin keksijänä saamalla esiin
uusia ja käytäntöön sovellettavissa olevia fyysisiä tuotteita ja tehdä tunnetuksi luovuuden mahdollisuuksia
elinkeinotoiminnassa sekä kilpailun järjestäjiä. Kilpailun järjestäjänä ovat Savon Keksĳät ry yhteistyössä
Tuotantotalo Turpatalli Oy:n kanssa. Kilpailu on avoin kaikille. Savon Keksĳät ry huolehtii kilpailun
toteuttamisesta ja Tuotantotalo Turpatalli lahjoittaa palkintona apurahan. Apuraha on suuruudeltaan vähintään
2500 euroa.

2. Kilpailuehdotusten tulee olla suojattuja (patentti-, hyödyllisyysmalli- tai mallisuojahakemus jätettynä
todisteellisesti). Suojausasiakirjojen kopiot toimitetaan kilpailukuoressa. Kilpailu- asiakirjoja ei palauteta.

3. Kilpailuehdotukset on jätettävä elokuun 24. pv 2018 mennessä. Ehdotukset postitetaan osoitteella: Savon
Keksĳät ry, PL 1188, 70211 KUOPIO.

4. Tulosten julkistamispäivä on 30.9.2018 .

5. Viimeinen kilpailuehdotusten säilytyspäivä on syyskuun 30. päivä.

6. Yksi kilpailuehdotus saa sisältää yhden tuoteidean. Ehdotusten lukumäärä kilpailijaa kohti ei ole rajoitettu.
Jokaiseen kilpailuehdotukseen sisällytetään täytetty kilpailulomake. Jokainen kilpailuehdotus postitetaan
omassa kirjekuoressaan.

7. Kilpailuehdotukset laaditaan A4-kokoisille arkeille. Toivotaan käytettävän kestäviä, sotkemattomia,
kopiokoneella hyvin toistuvia esitystapoja. A4-arkille hyvin kiinnitetyt valokuvat ovat sallittuja. Arkkien
lukumäärä ehdotusta kohti ei ole rajoitettu. Prototyyppejä, pienoismalleja tms. ei saa liittää kilpailuaineistoon.
Kilpailuehdotukseen voi liittää yhden usb-muistitikun.

8. Kilpailija varustaa ehdotuksen jokaisen arkin kilpailulomakkeessa mainitulla ehdotuksen nimellä. Jokaiseen
ehdotuksen arkkiin merkitään lisäksi arkin järjestysnumero/arkkien kokonaismäärä, esim. 1/7 ... 7/7.

9. Kilpailuasiakirjoihin liitetään kopiot kilpailuehdotuksen tuotesuojausasiakirjoista. Niiden sivuja ei
kuitenkaan tarvitse numeroida. Sen sĳaan on suotavaa, että kukin suojausasiakirja on niitattu omaksi
nipukseen, jotka sijoitetaan kilpailukuoreen.

10. Kilpailulomake, kilpailuehdotukset ja liiteaineisto postitetaan suljetussa kirjekuoressa viimeistään
säännöissä kohdassa 3 mainittuna jättöpäivänä kohdassa 3 mainittuun osoitteeseen.

Kuoreen merkitään "Pertti Pasasen keksintökilpailu 2018". Jättökuoren päällä ei sen lisäksi saa olla muita
merkintöjä. Huomattakoon, että yritys- tms. tunnuksella varustettu kuori saattaa aiheuttaa kilpailuehdotuksen
hylkäämisen. Kirjekuoren valmistajan tunnukset sallitaan.

11. Ehdotukset ja kilpailijoiden henkilöllisyys pidetään salaisina säännöissä kohdassa 4 ilmoitettuun
kilpailutuloksen julkistamispäivään saakka, lukuun ottamatta kohdassa 12 mainittuja tapauksia siinä esitetyllä
tavalla. Palkintolautakunta voi, kilpailijan luvalla, julkistaa palkitun ehdotuksen ohella myös minkä
hyvänsä muun kilpailuehdotuksen.

12. Kilpailuesitysten arviointivaiheessa kilpailijoiden henkilöllisyys tulee palkintolautakunnan tietoon, mutta
vain palkintolautakunnan tietoon. Palkintolautakunta haastattelee vähintään yhtä ja enintään viittä parhaiden
ehdotusten tekijää harkintansa tueksi. Palkintolautakunta tekee päätöksen kilpailun palkitsemisesta.

13. Kilpailuehdotukset tuhotaan paperisilppurilla kilpailulomakkeen kohdassa 5 ilmoitetun säilytyspäivän
jälkeen, ellei ehdotuskohtaisesti sovita jotain muuta.

14. Palkintolautakunta valitaan Savon Keksĳät ry:n hallituksen jäsenistä. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää
ulkopuolisia asiantuntijoita.

15. Palkintolautakunnan jäsenet ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kilpailuun.


