
Regler og Vilkår – Norge  

Generell konkurranseinformasjon 

● Konkurransen drives av TerraCycle® (Promotøren) og er tilgjengelig for alle som har en 
Facebook-konto. Konkurransen er ikke sponset av Facebook. 

● Konkurransen – #KeepOnRecycling Global Contest – er åpen for 16 land (USA, 
Canada, Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, 
Sverige, Norge, Spania, Brasil, Australia, New Zealand, Kina). Enhver person i Norge 
kan delta, ekskludert Promotørens ansatte, deres familier, deres agenter eller noen 
andre med tilkobling til Konkurransen. 

●  Konkurransen åpnes 15:00 (UTC+2) den 17. april 2020, og stenger kl. 18:00 (UTC+2) 
den 27. august 2020 (Konkurranseperiode). 

Deltakelse 

● For å delta i Konkurransen må personer sende inn en melding, en video eller et bilde 
som forklarer hvordan de samler inn TerraCycle®-avfall eller dele sine beste tips og råd 
for avfallsinnsamling. Innsendte konkurransebidrag er kun kvalifisert dersom de viser 
innsamling av TerraCycle-avfall (godkjent avfall som TerraCycle Norge tilbyr gratis 
resirkuleringsprogrammer for), og dette må vises delvis eller detaljert i publiseringen for 
at bidraget skal godkjennes. 

● Emneknaggen #KeepOnRecycling må inkluderes og @TerraCycleNOR må tagges for at 
innlegget skal godkjennes som et innsendt konkurransebidrag. 

Konkurranseregler 

● Kun originale innlegg teller i konkurransen. Når et innlegg vises som en deling fra en 
annen person, skal ikke det innlegget telles. 

● Innlegg med samme innhold kan sendes inn til ulike kanaler. I slike tilfeller skal innlegget 
ikke ansees som en deling eller et gjentatt innlegg, og Promotøren kan telle de i 
Konkurransen som separate konkurransebidrag. Antall likerklikk vil i slike tilfeller ikke 
kombineres. 

● Dersom emneknaggen #KeepOnRecycling har blitt tastet inn uten forskjell på små og 
store bokstaver, skal konkurransebidraget fremdeles anses som gyldig. 

● Promotøren har ikke ansvar for at innsending av eventuelle konkurranseinnlegg ikke er 
vellykkede på grunn av tekniske feil eller funksjonsfeil, feil med datamaskinvare eller 
programvare, eller feil med satellitter, nettverk eller servere. 

● Deltakere må ha en TerraCycle®-konto for å kunne motta premier. Dette er ikke et 
forhåndsvilkår for å delta i Konkurransen, så lenge deltakeren registrerer en konto for å 
motta eventuelle premier. 

● Dersom den premievinnende deltakeren ikke oppgir påkrevde TerraCycle®-kontodetaljer 
slik at TerraCycle kan premiere de med poeng innen 18:00 (UTC+2) den 11. september 



2020, vil ikke deltakeren være kvalifisert til å motta premien, og den nest beste 
deltakeren vil dermed velges som den nye vinneren. 

● Ingen alternative premier vil delvis eller fullstendig gis til vinnerne i stedet for 
TerraCycle®-poeng. 

● Ved å delta i Konkurransen, godtar deltakere å binde seg til, og ansees som å ha lest 
gjennom, forstått og godtatt disse Vilkårene og Betingelsene. Promotøren forbeholder 
seg retten til å fjerne enhver deltaker som ikke overholder disse Vilkårene og 
Betingelsene eller lovverket, eller hvis oppførsel ellers ansees av Promotøren for å være 
uærlig eller svindlende. 

●  Ved å delta i Konkurransen, godkjenner deltakeren at TerraCycle viser deres Sosiale 
Media-konto i kommunikasjonsmateriale dersom deltakeren vinner en premie. 

●  Dersom en deltaker bryter disse Vilkårene og Betingelsene, kan TerraCycle® 
kommentere på det aktuelle innlegget (gitt at dette er mulig forbehold deltakerens 
personverninnstillinger) for å informere denne deltakeren, og fjerne konkurransebidraget 
fra Konkurransen. 

●  Promotøren forbeholder seg retten til å midlertidig stanse eller endre Konkurransen 
dersom det blir nødvendig å gjøre det av grunner som ligger utenfor Promotørens 
kontroll. 

● Denne Konkurransen og alle eventuelle problemer, disputter og krav som oppstår i 
forbindelse med den (enten kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) skal styres 
etter norsk lovgivning, og deltakere skal underlegge seg den eksklusive jurisdiksjonen til 
det norske rettsvesenet i Oslo for å avgjøre eventuelle tvister eller krav som oppstår 
utenfor eller i forbindelse med Konkurransen. 

Premier, valg og annonsering av vinneren 

Det er to måter å vinne premier på, og disse er delt inn i to separate kategorier. Personer kan 
sende inn så mange innlegg de ønsker til vurdering av antall likerklikk og de kreative 
konkurransene. 

1) Premiekategori 1: De 100 mest likte innleggene som overholder disse Vilkårene og 
Betingelsene vil vinne TerraCycle®-poeng. Deltakere vil kun vurderes dersom de har mottatt 
minst 250 likerklikk på innlegget. Dersom noen har et innlegg som har mindre enn 250 
likerklikk, vil de ikke være kvalifisert til å motta premie. Premiedetaljer: 1. plass = 20,300 kr, 
2.plass = 10,000 kr, 3.plass = 5,000 kr, 4. plass til 100. plass = 1,000 kr. Konkurransebidrag 
registreres og overvåkes fortløpende av Promotørens Sosiale Medier-team 

Deltakere må sende inn et skjermbilde (tatt før Konkurransens sluttdato, den 27. august 2020, 
kl. 15:00 (UTC+2)) for å bevise at innlegget deres har oppnådd kravene for å vinne premien. 
Skjermbildet må vise tid og dato for at det skal kunne godkjennes. Dette må sendes til e-posten 
til TerraCycle® Kundestøtte kundeservice@terracycle.com senest innen 18:00 (UTC+2) den 31. 
august 2020. 



Innleggets antall med likerklikk som vises i skjermbildet som deltakeren sendte inn vil tas til 
etterretning. Så snart dette har blitt mottatt og vurdert i forhold til det publiserte innlegget, vil en 
vinnende deltaker bli kontaktet via e-post eller sosiale medier og motta premien innen 20 
virkedager. Eventuelle innlegg som ikke møter de nevnte kriteriene, som ikke følger prosessen 
beskrevet ovenfor, eller som ansees av TerraCycle® for å være svindlende eller uærlig, 
godkjennes ikke. 

Dersom deltakeren ikke sender inn skjermbildet innen deadlinen (kl. 18:00 (UTC+2) den 31. 
august 2020), vil de ikke vurderes som kvalifisert til å motta premien, og premien vil dermed 
tilgjengeliggjøres til den neste kvalifiserte deltakeren på listen. Dersom det oppstår en 
uavgjort-situasjon med hensyn til likerklikk, vil innlegget som ble publisert først av disse velges 
som vinner. TerraCycle® vil deretter gjennomgå skjermbilder og premiefordeling før de endelig 
annonserer de 3 øverste vinnerne i et innlegg på TerraCycle® sine profiler på Sosiale 
Medieplattformer fredag den 4. desember. 

TerraCycle® sitt Sosiale Medier-team vil kommentere på innleggene (gitt at de har muligheten 
til å gjøre dette forbeholdt deltakernes personverninnstillinger) som fullførte på 4. til 100. plass 
for å gjøre de klar over at de har vunnet, og forespørre de nødvendige 
TerraCycle®-kontodetaljen for at TerraCycle® kan premiere de med poengene. Vinnerne vil 
motta TerraCycle®-poengene innen 20 virkedager. 

2) Premiekategori 2: TerraCycle®-poeng til en verdi av 1,000 kr premieres ukentlig (det vil si 
3,000 kr hver uke) til de 3 innleggene med det beste innholdet (mest 
kreative/interessante/fine) frem til søndag den 23. august 2020, og de siste vinnerne velges 
mandag den 24. august 2020. Kreativitet kan vises enten via det visuelle (bilde/video) eller 
via tekst. TerraCycle® forbeholder seg retten til å velge de innleggene de mener er de mest 
kreative, og vil avgjøre dette på en upartisk og objektiv måte. Dersom eventuelt mindre enn 
3 innlegg sendes inn som konkurransebidrag i løpet av en uke, vil overflødig(e) premie(r) 
ikke deles ut. Vinnende deltakere fra den foregående uken velges av 
TerraCycle®-Konkurransens Dommerteam hver mandag (kl. 15:00 (UTC+2)). Vinnerne vil 
motta TerraCycle®-poengene sine innen 5 virkedager etter at de ble valgt ut eller annonsert, 
og når deltakernes TerraCycle®-kontodetaljer har blitt oppgitt. 
 
Alle de som har vunnet beste ukentlige bilde i løpet av Konkurranseperioden, kvalifiserer 
seg også til å vinne toppremien i denne kategorien, nemlig TerraCycle®-poeng til en verdi 
av 10,000 kr. Vinneren vil velges torsdag den 27. august 2020 kl. 15:00 (UTC+2). Vinneren 
vil annonseres via innlegg på Sosiale Medier fredag den 4. september 2020, og motta 
TerraCycle-poengene sine innen 20 virkedager. 

 


