
Vilkår og betingelser – Danmark 

Generelle oplysninger om konkurrencen 
● Konkurrencen afholdes af TerraCycle® (arrangør) og er tilgængelig for alle med en            

Facebook-konto. Konkurrencen er ikke sponsoreret af Facebook. 
● Den globale konkurrence #KeepOnRecycling er åben for 16 lande (USA, Canada,           

Storbritannien, Irland, Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge,         
Spanien, Brasilien, Australien, New Zealand, Kina). Alle i Danmark kan deltage med            
undtagelse af arrangørens medarbejdere, deres familier, deres agenter eller andre, der           
har forbindelse til konkurrencen. 

● Konkurrencen åbner kl. 15:00 (UTC+2) den 17. april 2020 og lukker kl. 18:00 ved              
middagstid (UTC+2) den 27. august 2020 (konkurrenceperiode). 

Sådan deltager du 
● For at deltage i konkurrencen skal folk indsende en besked, en video eller et billede for                

at forklare, hvordan de indsamler TerraCycle® -affald eller dele deres bedste råd til             
indsamling af affald. Indlæggende kan kun kvalificere sig, hvis de indsamler           
TerraCycle® -affald (godkendt affald, som TerraCycle® Danmark har et gratis          
genanvendelsesprogram til), og det vises eller beskrives for at gøre deltagelsen           
gældende. 

● Hashtagget #KeepOnRecycling skal indgå, og @TerraCycleDK skal tagges for at kunne           
deltage i konkurrencen.  

Konkurrenceregler 
● Kun originale offentliggørelser tæller med i konkurrencen. Når et indlæg vises som en             

deling fra en anden person, tæller dette indlæg ikke. 
● En offentliggørelse med samme indhold kan slås op på forskellige kanaler. I dette             

tilfælde er det ikke en deling eller et genopslået indlæg, og arrangøren kan tælle det i                
konkurrencen som separate bidrag. Likes vil ikke blive kombineret. 

● Hvis hashtagget #KeepOnRecycling skrives uden store bogstaver, vil indlægget stadig          
være gyldigt.  

● Arrangøren påtager sig intet ansvar for indlæg, der ikke er udført korrekt på grund af en                
teknisk fejl eller funktionsfejl, computerhardware eller softwarefejl, satellit-, netværks-         
eller serverfejl af nogen art. 

● Deltagere skal have en TerraCycle® -konto for at kunne modtage præmier. Dette er ikke              
en betingelse for at deltage i konkurrencen, så længe deltageren opretter en konto til at               
modtage præmier (hvis han eller han har vundet). 

● Hvis de vindende deltagere ikke giver de nødvendige TerraCycle® -kontooplysninger, så           
TerraCycle® kan tildele dem point før kl. 18:00 (UTC+2) den 11. september 2020, kan              
deltageren ikke gøre krav på præmien, og den næstbedste deltager vil blive valgt som              
den nye vinder.  

● Der vil ikke blive givet nogen alternative præmier helt eller delvist til vinderne til at               
erstatte TerraCycle® -point. 



● Deltagere, der deltager i konkurrencen, accepterer at være bundet af og anses for at              
have læst, forstået og accepteret disse Vilkår og betingelser. Arrangøren forbeholder sig            
retten til at fjerne eventuelle deltagere, der ikke overholder disse Vilkår og betingelser,             
loven eller hvis adfærd anses af arrangøren for at uærlig eller svigagtig.  

● Deltageren giver sit samtykke til, at TerraCycle® viser navnet på deres sociale            
mediekonto i kommunikationsmaterialer, hvis de vinder en præmie.  

● Hvis deltageren overtræder disse Vilkår og betingelser, kan TerraCycle® kommentere          
indlægget (forudsat, at det er muligt på grund af deltagerens privatlivsindstillinger)           
underrette deltageren og fjerne deltageren fra konkurrencen.  

● Arrangøren forbeholder sig retten til at suspendere eller ændre konkurrencen, hvis det            
bliver nødvendigt af årsager, som arrangøren ikke kan kontrollere.  

● Denne konkurrence og eventuelle spørgsmål, tvister eller krav, der opstår som følge af             
eller i forbindelse hermed (uanset om de er kontraktlige eller ikke-kontraktlige), er            
underlagt lovgivningen i Danmark, og deltagerne underkaster sig de danske domstoles           
enekompetence i København for at afgøre eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå             
som følge af eller i forbindelse med konkurrencen. 

 Præmierne, udvælgelse og bekendtgørelse af vinderen 
● Der er 2 måder at vinde præmier på, og de er opdelt i forskellige kategorier. Folk kan                 

lave så mange indlæg, som de ønsker, for at komme i betragtning til antallet af likes og                 
de kreative præmier. 

1) Præmiekategori 1: De 100 mest populære offentliggørelser, der overholder disse           
Vilkår og betingelser, vinder TerraCycle ® -point. Deltagerne vil først blive tilmeldt, når             
de har nået mindst 250 likes på offentliggørelsen. Hvis en person har et indlæg med               
mindre end 250 likes, vil vedkommende ikke være berettiget til præmierne.           
Præmieoplysninger: 1. præmie = 13.000 kr, 2. præmie = 6.500 kr, 3. præmie = 3.000, 4.                
præmie til 100. præmie = 650 kr. Tilmeldinger til konkurrencen registreres og overvåges             
af arrangørens sociale medieteam.  

Deltagerne skal indsende et skærmbillede (taget før slutdatoen den 27. august kl. 15:00             
UTC+2) for at bevise, at deres offentliggørelse havde opfyldt kravene til at vinde             
præmien. På skærmbilledet skal klokkeslættet og datoen være synlige for at være            
gyldige. Dette skal sendes til e-mail-adressen for kundesupport        
kundeservice@terracycle.dk hos TerraCycle® senest den 31. august 2020 kl. 18:00 ved           
middagstid (UTC+2).  

Offentliggørelsens antal likes, der vises på skærmbilledet af deltageren, vil blive taget i             
betragtning. Når dette er blevet modtaget og krydstjekket med live-offentliggørelsen,          
kontaktes vinderen via e-mail eller sociale medier og modtager præmien inden for 20             
arbejdsdage. Enhver offentliggørelse, der ikke opfylder kriterierne som beskrevet         
tidligere, og som ikke følger ovenstående proces, eller som TerraCycle® betragter som            
svigagtig eller uærlig, accepteres ikke.  



Hvis deltagerne ikke leverer et skærmbillede inden fristen (den 31. august 2020 kl. 18:00              
ved middagstid UTC+2), vil de ikke blive betragtet som kvalificerede til at gøre krav på               
præmien, og den vil derefter blive gjort tilgængelig for den næste berettigede deltager. I              
tilfælde af, at der er stemmelighed med antallet af likes og offentliggørelsen, der blev              
slået op, vil den første blive valgt. TerraCycle® gennemgår derefter skærmbillederne og            
præmiefordeling, før de 3 øverste vindere bekendtgøres i et socialt medieindlæg på            
TerraCycle®’s sociale medie-platforme fredag den 4. september 2020.  

Det sociale medieteam hos TerraCycle® vil kommentere de indlæg (som giver dem            
mulighed for at gøre det på baggrund af deltagernes privatlivsindstillinger), der har fået             
4. - 100. placeringer for at fortælle dem, at de har vundet, og anmode om de nødvendige                 
TerraCycle® -kontooplysninger, så TerraCycle® kan tildele dem point. Vinderne         
modtager deres TerraCycle® -point inden for 20 arbejdsdage.  

2) Præmiekategori 2: TerraCycle® -point til en værdi af 650 kr, der gives ugentligt (og               
dermed 1.950 kr vundet ugentligt) til 3 indlæg for bedste indhold (mest            
kreative/interessante/gode) indtil søndag den 23. august 2020 og med de sidste vindere            
udvalgt mandag den 24. august 2020. Kreativitet kan udtrykkes enten visuelt (foto/video)            
eller i tekst. TerraCycle® forbeholder sig retten til at vælge de indlæg, som de anser for                
at være de mest kreative, og vil gøre det på en retfærdig og objektiv måde. Hvis der er                  
mindre end 3 offentliggørelser i en given uge, vil de resterende præmier ikke blive tildelt.               
Deltagerne udvælges af dommergruppen hos TerraCycle® hver mandag fra den          
foregående uge (kl. 15:00 UTC+2). Vinderne modtager deres TerraCycle® -point inden           
for 5 arbejdsdage. efter, at de er blevet udvalgt eller bekendtgjort, og når TerraCycle®’s              
kontooplysninger er blevet delt. 

Bland dem, der har vundet det ugentlige bedste indhold gennem hele 
konkurrenceperioden, vil alle deltagere automatisk deltage i konkurrencen om at vinde 
den endelige præmie i denne kategori til en værdi af 6.500 TerraCycle® point. Vinderen 
udvælges kl. 15:00 (UTC+2) torsdag den 27. august 2020. Vinderen bekendtgøres i 
indlæg på de sociale medier fredag den 4. september 2020 og vil modtage sine 
TerraCycle® -point inden for 20 arbejdsdage. 

 


