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TÄVLINGSVILLKOR FOTOTÄVLING 

 

1. Fototävlingen organiseras av Brigadmuseum.  

 

2. Fototävlingen är inte sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till 

Instagram. 

 

3. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende 

bidraget till Brigadmuseum. Detta innebär bland annat att samtliga dina 

rättigheter till bidraget upphör och att Brigadmuseum får använda bidraget, utan 

begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Brigadmuseums normala 

verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

 

4. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du 

måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingen. 

 

5. Ta en bild (gärna så cool som möjligt) på dig och Brigadmuseums Pink Tank, lägg 

upp bilden i ett inlägg på Instagram, tagga bilden med #brigadmuseum. Och du, 

tänk på att fordonet kan vara halt, all eventuell klättring sker på egen risk.  

 

6. Du kan tävla med hur många bilder du vill.  

 

7. Tävlingen pågår 1-7 mars 2021.  

 

8. Alla som vill får delta.  

 

9. Priset är en byggsats från COBI, värde ca 200 kr. Priset är personligt och kan inte 

överlåtas till annan person. 

 

10. Priset hämtas på Brigadmuseum, alternativt skickas mot en fraktkostnad.  

 

11. Vinnaren utses av en jury från Brigadmuseum. Juryn väljer ut vinnaren baserat på 

dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas. Ansvarig för tävlingen är Hanna 

Green, Brigadmuseum.  

 

12. Vinnaren annonseras på Brigadmuseums Instagram-sida genom ett inlägg, samt 

genom ett svar på vinnarens bidrag. 
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13. Vinnaren kontaktas av Brigadmuseum och behöver då uppge kontaktuppgifter 

samt telefonnummer.  

 

14. Vinnaren kommer att presenteras på Brigadmuseums Instagram ca en vecka 

efter avslutad tävling.  

 

15. Vid frågor, kontakta info@brigadmuseum.se eller ring 054-15 80 60. 

 

16. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor samt samtycker till 

hantering av personuppgifter enligt GDPR.  

 

 

Personlig information 

När vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i 

Brigadmuseums sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i 

kanalerna då vinnaren tillkännages. 

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska 

felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos 

t.ex. Instagram samt slutförsäljning utav varan. 

 

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring 

behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på telefon eller mail  

(se sidfot).  


