BAREMINERALS #IAMANORIGINAL
CONTEST
Officiella regler
DENNA TÄVLING ÄR AVSEDDA FÖR BOENDE I SVERIGE. DU KAN INTE DELATA OM DU ÄR
BOENDE SVERIGE. INGEN KÖP ELLER BETALNING ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT DELTA ELLER
VINNA. Ett köp ökar inte dina chanser att vinna. Denna tävling görs I samarbete med
Shiseido UK Limited, Shiseido Group 10th Floor The Adelphi, 1-11 John Adam St, London,
WC2N 6HT (“Shiseido” eller “Promoter”).
INGET KÖP ELLER BETALNING ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. Ett köp
kommer inte att öka dina chanser att vinna.
Behörighet:
Denna tävling är öppen för boende i Sverige som är 18 år och äldre och som följer
@bareMinerals_Sverige på Instagram från och med 30 oktober 2019. Anställda,
representanter eller ombud för Dermarome, dess dotterbolag och deras närmaste
familjemedlemmar och individer som de anställda, representanter eller får en vara med
att tävla.
Hur du deltar i tävlingen:
Tävlingsbidrag kommer att accepteras från onsdag 4 november till på torsdag 7
november 2019 kl 24.00. Inget köp krävs för att delta.
FÖR ATT DELTA: Logga in på ditt Instagram-konto under anmälningsperioden och (i) följ
@bareMinerals_Sverige; (ii) berätta din personliga historia och / eller erfarenheter med
bareMinerals ORIGINAL Foundation SPF; och (iii) tagga inlägget #tävling (1) inträde i
tävlingen (“Entry”). Begränsning: en (1) post per person / Instagram-konto. Deltagare
som inte följer @bareMinerals_Sverige är inte kvalificerade. Instagram-profiler måste
vara offentliga för att kunna delta i tävlingen. Uppgifterna måste följa riktlinjerna för
inlägg på Instagram. Deltagaren erkänner och samtycker till att sådana beslut från
Promoter är slutgiltiga och bindande. Genom att delta, godkänner deltagaren att
Hennes / Hennes inlägg kan läggas ut på marknadsförarens webbplats, eller sociala
mediasidor /
- Anmälningar som inte följer dessa officiella regler kan diskvalificera. Inlägg som
genereras av ett skript, makro, bot eller något annat automatiserat sätt kommer att
anses ogiltiga. Bevis på inlämnande av en post ska inte anses som bevis för mottagande
av arrangören. Genom att delta deltar du i dessa officiella regler som är slutgiltiga och
bindande i alla avseenden. Denna tävling är inte på något sätt marknadsförd, godkänd
eller administrerad av eller associerad med Instagram. Frågor angående denna tävling

ska riktas till Promotorn genom att skicka din fråga till Bareminerals@Dermarome.se.
Användning av personlig information som samlas in i samband med denna tävling styrs
av Promotors sekretesspolicy: Anmälan måste vara det ursprungliga inlägget för
deltagaren; bilden kan inte tidigare vunnit priser; får inte ha använts offentligt tidigare
av någon tredje part; får inte kränka någon tredje parts rättigheter; måste vara lämplig
för publicering (dvs kanske inte är obscen eller anständig); får inte innehålla obscent
eller pornografiskt material; får inte innehålla förtalande; får inte inkräkta på sekretess,
publicitet eller andra rättigheter för någon person, företag eller enhet; får inte på annat
sätt bryta mot gällande lagar och förordningar; får inte innehålla någon hänvisning till
tredje parts varumärken, namn eller tredjepartslogotyper; och får inte innehålla några
upphovsrättsskyddade verk som ägs av tredje part. Fotoposter som anses av tävlings
arrangören, efter eget tycke, strider mot dessa officiella regler eller på annat sätt
kränker, skadliga, olämpliga, ärekränkande eller i allmänhet inte i enlighet med bilden
av Promotorn, kommer att avvisas och kommer att inte vara berättigade att delta i
tävlingen. Deltagaren erkänner och samtycker till att sådana beslut från Promoter är
slutgiltiga och bindande. Genom att publicera ett inlägg garanterar du och förbinder dig
att du har fått tillstånd från alla personer vars namn eller foto används i posten.
Vist:
Det stora priset är datumspecifikt och vinnaren måste vara tillgänglig mellan 18
november 2019 och 19 november 2019 och måste resa på datum angivna av promotorn.
Så snart resplanen satt kan den inte ändras och vinnaren och Tävlingsarrangören är inte
på något sätt tvungen att förse vinnare med alternativa arrangemang. Om vinnaren inte
kan resa på de angivna datumen, måste vinnaren förlora hela priset och arrangören har
rätt att välja en annan vinnare. Genom att acceptera ett pris, samtycker vinnaren till att
använda hans / hennes namn och bild för reklam och marknadsföring av
marknadsföraren, eller någon annan part som utsetts av promotorn, UTAN YTTERLIGARE
ersättningar i alla medier världen över i övrigt utifrån andra delar). Varje vinnare
kommer att få en resa till London med övernattning för att delta i bareMinerals
kommande fotografering, inklusive:
•

Flygtransport tur och retur i ekonomiklass för en (1) från flygplatsen närmast
vinnarens hem; transport mellan vinnarens hem och flygplats och London
flygplats och hotell; hotellrum (ett rum) för högst en (2) nätter

•
•
•

En bareMinerals goodiebag till ett värde av ca 5.000 SEK
Deltagande i ett foto- / video
Professionell hårstylist och bareMinerals makeupartist som tillhandahåller håroch sminktjänster under foto/video tagningen

•

Vinnaren ska presenteras i bareMinerals kommande digitala och sociala
mediekampanj för 25-årsjubileet för bareMinerals ORIGINAL Foundation.

Ingen ersättning, kontantersättning delas ut, men Dermarome/ Promoter förbehåller
sig rätten att ersätta vinsten med ett pris av lika eller större värde om ett annonserat
pris blir otillgängligt av någon anledning. Begränsning (1) pris per person. Utgifter

som inte anges är endast vinnarens ansvar. Varje vinnare kommer att ansvara för att
han / hon är tillgänglig att resa och inneha giltiga pass, nödvändiga visum och
resedokument för resan på de angivna res datumen. Om en vinnare inte kan
acceptera pris i enlighet med dessa officiella regler förverkas priset i sin helhet till en
alternativ vinnare som väljs bland de återstående kvalificerade bidragen. Alla skatter
för vinsten är enbart vinnarens ansvar.

Bedömning:
Varje bidrag kommer att utvärderas och poängsättas utifrån följande "Kriterier": (i)
artistry; (ii) kreativitet och originalitet - med tanke på tävlingens tema; (iii)
kommunikation av baraMinerlals värderingar; och (iv) efterlevnad av de officiella
reglerna. Vinnaren kommer att utses av anställda vid Dermarome.
Tie-breaker:
händelse av ett oavgjort läge kommer domarna att utvärdera de deltagande inläggen
enligt kriterierna och de deltagande inläggen kommer att läggas upp för en ny
omröstning bland domarna tills en vinnare utsetts.

I

Domarnas beslut är slutgiltiga och bindande. Om en potentiell vinnare av någon
anledning inte kan acceptera sitt pris, förbehåller sig Promotorn rätten att tilldela priset
till en annan deltagare.
Utse vinnaren:
En (1) vinnare kommer att väljas ut anställda vid Dermarome och Promotorn från alla
kvalificerade bidrag. Vinnaren kommer att väljas ut cirka 8 november 2019.
Meddelande av vinnare:
Vinnarna kommer att meddelas via DM inom en (1) vecka efter valet. Vinnaren måste
svara på den DM som skickats av promotorn för att bekräfta mottagandet av priset och
dela sin e-post för att fortsätta kommunikationen. Om inget svar erhålls från en vinnare
inom tre (3) kalenderdagar efter den ursprungliga DM-anmälan, kommer vinsten att
delas ut till en ersättningsvinnare (”Ersättningsvinnaren”) vald från de återstående
kvalificerade bidragen. Ersättningsvinnaren kommer att meddelas via DM inom
fyrtioåtta (48) timmar efter det att du har ersatts. Om inget svar erhålls från
Ersättningsvinnaren inom tre (3) kalenderdagar efter den ursprungliga DM-anmälan,
kommer vinsten att delas ut till en andra ersättningsvinnare (”Andra
ersättningsvinnaren”) vald ur de återstående kvalificerade posterna med samma

anmälningsförfaranden och tidsfrist för att kräva priset som anges för utbytesvinnaren.
Om inget svar erhålls från den andra ersättningsvinnaren inom tre (3) kalenderdagar
från DM-anmälan, kommer vinsten att delas ut till en tredje vinnare ("Tredje
ersättningsvinnare") vald från de återstående kvalificerade inläggen med samma
anmälningsförfaranden och tidsfrist för att kräva priset som anges för utbytesvinnaren.
Om inget svar erhålls från den tredje ersättningsvinnaren inom tre (3) kalenderdagar
efter DM-anmälan, kommer inget pris att delas ut. Arrangören tar inget ansvar om du
inte kan ta priset.
Promotorns beslut är slutgiltiga och bindande och är inte föremål för medling eller
rättstvister av något slag. Vinnaren kan komma att krävas att underteckna ett
standardformulär för frigöring och utfärdande av behörighet och överensstämmelse
med de officiella reglerna, som ska tillhandahållas kort efter meddelandet om vinnande,
för att kräva priset. Priset är inte överförbart och inte tilldelbart. Arrangören förbehåller
sig rätten att verifiera att vinnaren är berättigad och kvalificerad att ta emot sitt pris och
kan återkalla varje pris som tilldelats eller utsetts till en person som befinner sig inte
valbar.
Ansvarsbegränsning:
I den mån det är tillåtet enligt lag har Shiseido och dess dotterbolag, partners,
promotorer och dotterbolag inget ansvar för skador, förluster eller skador av något slag
som är resultatet av godkännande, innehav eller användning av priset, utom när det
orsakas av försumlighet av Promotorn, dess agenter eller distributörer eller deras
anställdas. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte. Shiseido och dess partners,
promotorer och dotterbolag tar inget ansvar för förlorade eller felaktiga inlägg oavsett
på grund av tekniska eller datorfel eller andra skäl. Shiseido påtar sig inget ansvar för
tekniska eller datorfel av något slag.
General Release:
Genom att delta avsäger deltagarna Dermarome och Shiseido och dess dotterbolag,
partners, reklam- eller kampanjbyråer, anställda, tjänstemän, agenter,
styrelseledamöter och de närmaste familjemedlemmarna och hushållets medlemmar av
ovanstående, och var och en av deras respektive anslutna företag, direktörer, anställda,
representanter och agenter, från vilket som helst ansvar för alla fordringar, kostnader,
skador, förluster eller skador av något slag som uppstår till följd av eller i samband med
denna Shiseido-tävling eller med godkännande, besittning eller användning av någon
vinst (inklusive kostnader, skador, förluster och skador relaterade till personskada eller
dödsfall, skada på, förlust eller förstörelse av egendom eller integritet, förtal eller
felaktig skildring).
Skatter och avgifter:

Alla skatter för vinsten är enbart vinnarens ansvar. Inget utbyte eller annat alternativ är
möjligt, förutom att Shiseido kan ersätta ett pris av lika eller högre värde om ett
prisobjekt blir otillgängligt.
Vinnarens publicitet:
Shiseido och deras dotterbolag eller återförsäljare (“Affiliates and Partners”) kan vilja
publicera vinnarens namn, första bokstaven i efternamnen, foto eller plats
(stadsdel/stad), citat eller annat vinnaren är villig att dela på websidan eller för PR i
andra media. Genom att acceptera ett pris godkänner vinnaren uttryckligen Shiseido
och dotterbolag samt partners att använda, reproducera, distribuera och offentligt visa
hans eller hennes namn, foto och plats i samband med reklam för denna eller annan
tävling, eller i samband med reklam för bareMinerals förutom när sådant är förbjudet
enligt lag.
Sammanfattning av regler:
Inget köp behövs för att delta. Boende i Sverige som är 18 år eller äldre. Tävlingen
börjar 4 november 2019 och håller på till 7 november 24.00. Denna tävling är inte på
något sätt stöttad, främjad, administrerad eller associerad med Instagram.
Dermarome AB Rosenlundsgtan 50, 118 63 STOCKHOLM

