
Tävlingsregler - Tävling för dig som går i 6:an. 

Visa hur luften rör sig i skolan 

1. Tävlingen pågår från 11/10 till och med 19/11 2021. Endast fullständiga bidrag som 
registrerats inom tävlingsperioden kommer att tas i beaktning av juryn.  

2. Alla bidrag som skickas in måste vara gjorda under ledning av en lärare. Läraren är 
ansvarig avsändare för klassens bidrag. Och klassen som deltager måste gå i 6:e klass. 

3. Du registrerar ditt bidrag genom att lägga upp ditt bidrag på TikTok med hashtaggen 
#andasfriskt eller mejlar in ditt bidrag eller länk till filmen till info@svenskventilation.se 

4. Tävlingen arrangeras av Svensk Ventilation AB, 556393-0956 Box 171 54 104 62 
Stockholm i samverkan med Pool Kommunikationsbyrå, 556795-7252, Surbrunnsgatan 
33, 113 48 Stockholm  

5. Priserna i tävlingen utgörs av pengar i form av ett första pris 10 000 kr, andra pris 5 000 
kr samt tredje pris 2 500 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Betalningen sker till 
skolan. 

6. Totalt kommer 3 vinnare att utses. Vinnarna väljs ut av en jury bestående av Tim 
(Memetix) representanter från Pool Kommunikationsbyrå och Svensk Ventilation. Juryns 
beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. 

7. Vinnarna kontaktas via e-post, på TikTok eller telefon senast 14 dagar efter avslutad 
tävling. Samma klass kan inte vinna flera vinster i samma tävling.  

8. För att deltaga i tävlingen måste man vara lärare i en åk 6 klass eller vara elev i en åk 6 
klass.  

9. Vinnaren godkänner att vare sig vi, partners, våra anställda och/eller sponsorer har 
något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i 
samband med någon tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av 
själva priset i sig). Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot vinnaren om 
t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte 
uppfyller förväntningarna. 

10. De uppgifter som den tävlande lämnar om sig själv i samband med tävlingen kan komma 
att användas i hanteringen av tävlingen. 

11. Alla deltagares personuppgifter kommer att behandlas enligt vår policy för behandling 
av personuppgifter. Personuppgiftspolicyn kan du läsa här: 
https://www.svenskventilation.se/om-oss/integritet-och-behandling-av-
personuppgifter/skydd-for-personuppgifter/ 

12. Så fort vinnaren är utsedd och kontaktad kommer vi att radera samtliga personuppgifter 
till alla deltagare som varit med i tävlingen, men inte vunnit. Vinnarens personuppgifter 



kommer att raderas när vinnaren har tagit del av sitt pris och, i förekommande fall, när 
vinsten är förbrukad (exempelvis om priset är en resa). Om vinnaren får ta med sig en 
gäst, gäller ovan även för gästens personuppgifter.  

13. Genom att delta i tävlingen samtycker de tävlande till att deras personuppgifter 
behandlas enligt ovan. 

14. Svensk Ventilation tar inte ansvar för eventuella tekniska problem och svårigheter som 
kan påverka slutresultatet av tävlingen. 

15. Bidrag som anses som stötande eller olagliga kommer inte att tas med som 
tävlingsbidrag. 

16. Genom att delta i tävlingen godkänns ovan villkor. 

17. Vid eventuella frågor som rör tävlingen vänligen kontakta info@svenskventilation.se 

18. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av, eller knuten till 
Instagram eller Facebook. 


