Triks & Vinn - Konkurranseregler
Slik deltar du i konkurransen
1. Spill inn en video hvor du viser ditt jojotriks, her er det bare fantasien som setter
begrensningen.
2. Last opp filmen på Instagram og tagg den #bigbitetriks og legg til @bigbitesubs
eller
Big Bite sin post på Facebook med overskriften ”TRIKS OG VINN”. Tagg den
#bigbitetriks. Posten ”TRIKS OG VINN STORBYFERIE” publiseres 16. Juni på
www.facebook.com/bigbite
3. Oppfordre til likes blant venner, kjente og ukjente
4. Vinneren kåres i uke 33, og vil være den som har fått flest reaksjoner på
Facebook eller likes på Instagram.
Konkurranseperiode
16. juni – 13. August
Premie
Vinneren får et reisegavekort fra Travelnet pålydende 8000,- samt god veiledning til å
finne en storbyferie som passer akkurat deg.
Konkurranseregler
For å delta i konkurransen via Instagram må du ha en åpen profil. Alle er velkommen til
å delta. Ved å laste opp din video med taggen #bigbitetriks senest 13. August 2017
bekrefter du din deltakelse i konkurransen, våre konkurransevilkår, samt
brukervilkårene for Instagram og Facebook.
Bidraget kan være tatt før konkurransen startet, men det må legges ut på nytt slik at det
ikke har med seg «gamle» likerklikk. Det er lov å legge ut flere bidrag, det øker
vinnersjansen.
Deltakere kan laste opp samme bidrag både på Facebook og på Instagram om de ønsker
å delta i begge kanalene. Merk imidlertid at bidrag vurderes ut ifra kanal hver for seg og
ikke sammenlagt for både Facebook og Instagram,
Deltakerne får ikke publisere materiale som strider mot Norsk lov eller generell god
oppførsel. Det skal ikke forekomme mobbing, trakassering, diskriminering, hat,
forfølgelse eller lignende angrep som på noen måte krenker andres rettigheter.
Deltagerne er selv ansvarlige for at innsendt materiale ikke bryter med lover om
opphavsrett eller grunnleggende avgrensninger i ytringsfriheten. Ved å delta i

konkurransen har innsender gitt sitt samtykke til at innsendt materiale lagres
elektronisk og kan komme til å bli publisert på www.bigbite.no, Big Bite sin Facebookside, samt Instagram.
Big Bite forbeholder seg retten til å anmelde bilder eller video som oppfattes som etisk
eller moralsk upassende. Disse bidragene vil bli fjernet. Deltagere som blir tatt i noen
form for juks etter Big Bite sin oppfatning, vil bli utestengt fra konkurransen.
Aldersgrense for å delta er 14 år. Ansatte eller samarbeidspartnere av Big Bite kan ikke
vinne konkurransen. Eventuell skatt betales av vinneren. Premien kan ikke byttes i
kontanter eller andre varer. Premien inkluderer gavekort på 8000,- samt veiledning og
booking av reise.
Vinneren kommer til å bli kontaktet via Instagram eller Facebook og blir offentliggjort
på Big Bite sine digitale kanaler (Instagram, Facebook og hjemmeside). For å kreve
premien kan Big bite kontaktes på kundeservice@bigbite.no. Om vinneren ikke
kontakter Big Bite innen utgangen av August 2017 forbeholder vi oss retten til å
annonsere en annen vinner.
Ved å delta i konkurransen samtykker du i at situasjonen rundt overrekkelse av premien
vil kunne bli benyttet i markedsføringsøyemed gjennom bl.a videoopptak, fotografering
og intervju. Er du under 18 år, trenger du samtykke fra dine foreldre til dette.
Du samtykker også i at ditt bidrag kan benyttes uten fremtidig vederlag for å
markedsføre Big Bite. Du bekrefter at du har opphavsretten til bildet som publiseres.
Konkurransen arrangeres av Big Bite. Big Bite tar forbehold om endringer av vilkår og
eventuelle skrivefeil. Om du har spørsmål eller synspunkter angående konkurransen,
vennligst kontakt kundeservice@bigbite.no
Denne konkurransen er på ingen måte sponset, markedsført, administrert eller knyttet
til Instagram eller Facebook. Du gir all informasjon i forbindelse med konkurransen til
arrangøren av konkurransen, og ikke til Instagram eller Facebook. Vilkår for
konkurransen og informasjon om utnevnelse av vinner finnes på denne siden:
www.bigbite.no. Ved å delta i konkurransen aksepterer du at du kan kun rette krav
knyttet til konkurransen mot arrangøren av konkurransen og ikke mot Instagram eller
Facebook.

