VIND EN BALLONTUR OVER SILKEBORG
Konkurrenceregler
KOKURRENCE DELTAGELSE
Konkurrencen er åben for udvalgte deltagere over 18 år og løber fra den 28/10 2018 og til og med
den 1/11 2018.
For at deltage i konkurrencen udfyldes formularen på www.skabertrang.dk/liftoff, eller afleveres et
udfyldt konkurrencekort senest 1/11 2018. Formularen/kortet skal udfyldes med navn, virksomhed
og e-mailadresse.
Der kan kun deltages med ét konkurrencebidrag pr. person. Yderligere tilmeldinger vil blive afvist og
frasorteret.
Konkurrencebidrag modtaget uden for konkurrenceperioden indgår ikke i konkurrencen.
Der tages intet ansvar for tilmeldinger, som er mistet, forsinket eller skadet under transmission, eller
som ikke følger ovennævnte retningslinjer.
PRÆMIE OG VINDER
Der bliver udtrukket 1 mulig vinder af konkurrencen i form af 1 stk. gavekort til tur i en luftballon til
en værdi af kr. 1.980. inkl. moms. Vinderen identificeres ved hjælp af lodtrækning blandt indkomne
korrekte svar.
Præmien, der leveres som gavekort, kan kun benyttes af vinderen og kan ikke ombyttes til kontanter.
Gavekortet sendes til vinderen umiddelbart efter konkurrencens afslutning. Gavekort er gyldigt i 2 år
efter udstedelsesdato. Udstederen af gavekortet’s regler for gyldighed er gældende.
Vinderen vil blive kontaktet direkte på den oplyste e-mailadresse umiddelbart efter vinderen er udtrukket den 2. november 2018. Hvis vinderen ikke, inden 30 dage fra afsendt meddelelse til vinderen,
svarer Skabertrang, anses vinderen for at have afstået fra at modtage præmien. Der udpeges i så fald
ikke en alternativ vinder.
Vinderen bliver offentliggjort på www.skabertrang.dk og facebook.com/skabertrang 5 dage efter
konkurrencen er afsluttet.
Arrangøren forbeholder sig retten til at verificere berettigelse til deltagelse samt vinderens identitet.

PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med deltagelse i konkurrencen indsamler arrangøren deltagernes e-mailadresse. For
vinderen indsamles øvrige oplysninger i form af navn og adresse. Oplysningerne anvendes alene til
brug for konkurrencen og for vinderens vedkomne til brug for levering af præmien. Alle personoplysninger behandles i øvrigt i overensstemmelse med persondatalovens regler.
For tilmelding til nyhedsbrev henvises til betingelser her for. Link til betingelser findes på konkurrencesiden.
KONKURRENCE ARRANGØR:
Skabertrang A/S
Stagehøjvej 27a
8600 Silkeborg
CVR-nr. 51776712
Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse konkurrencen, hvis der foreligger en rimelig begrundelse
herfor. Arrangøren pådrager sig ikke nogen form for ansvar her ved. Ansatte hos Skabertrang A/S eller
Buchs A/S samt medlemmer af ansattes husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

