
Tävlingsvillkor – Sverige 

Tävling allmän information 
● Tävlingen drivs av TerraCycle® (Arrangör) och är tillgänglig för alla med ett            

Facebook-konto. Tävlingen sponsras inte av Facebook. 
● Den globala tävlingen #KeepOnRecycling är öppen för 16 länder (USA, Kanada,           

Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Sverige,        
Norge, Spanien, Brasilien, Australien, Nya Zeeland, Kina). Vem som helst i Sverige kan             
delta förutom arrangörens anställda, deras familjer, agenter eller någon annan ansluten           
till tävlingen. 

● Tävlingen kommer att starta kl. 15.00 (UTC+2) den 17 april 2020 och avslutas 18.00              
(UTC+2) den 27 augusti 2020 (tävlingsperiod). 

Hur du deltar 
● För att delta i tävlingen behöver en person skicka ett meddelande, en video eller ett foto                

för att berätta om insamlingen av TerraCycle®-avfall eller dela med sig av sina bästa råd               
för att samla in avfall. Deltagande gäller endast för insamling av TerraCycle®-avfall            
(mottaget avfall som TerraCycle® Sverige har ett gratis återvinningsprogram för) om det            
visas eller beskrivs i inlägget. 

● Hashtaggen #KeepOnRecycling måste inkluderas och @TerraCycle.SE måste taggas        
för att delta i tävlingen.  

Tävlingsregler 
● Endast originalinlägg räknas i tävlingen. När ett inlägg visas som en delning från en              

annan person, räknas inte detta inlägg. 
● Ett inlägg med samma innehåll kan postas på olika kanaler. I det här fallet handlar det                

inte om en delning eller en återpostning så därför kan arrangören räkna in det i tävlingen                
som separata inlägg. Gillanden kan inte kombineras. 

● Om hashtaggen #KeepOnRecycling skrivs utan stora bokstäver, kommer inlägget         
fortfarande att vara giltigt.  

● Arrangören tar inget ansvar för om inlägg inte slutförts på grund av ett tekniskt fel eller                
fel, maskinvaru- eller programvarufel, satellit-, nätverks- eller serverfel av något slag. 

● Deltagarna måste ha ett TerraCycle®-konto för att kunna ta emot priser. Detta är inte ett               
villkor för att få delta i tävlingen, så länge som deltagaren inte skapar ett konto för att få                  
priser (vid vinst). 

● Om deltagare saknar nödvändig TerraCycle®-kontoinformation så att TerraCycle® kan         
tilldela poäng före 18:00 (UTC+2) den 11 september 2020, kan deltagaren inte göra             
anspråk på priset, varmed andrapristagaren väljs som ny vinnare.  

● Inga alternativa priser kommer att helt eller delvis ges till vinnarna för att ersätta              
TerraCycle®-poäng. 

● Genom deltagande i tävlingen samtycker deltagaren till att vara bunden av och bedöms             
ha läst, förstått och godkänt dessa villkor. Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort              



eventuella deltagare som inte uppfyller dessa villkor, lagen eller vars beteende av            
arrangören kan anses vara oärligt eller bedrägligt.  

● Genom deltagande i tävlingen samtycker deltagaren till att TerraCycle® visar deras           
sociala mediekontonamn i kommunikationsmaterial vid vinst.  

● Om en deltagare skull överträda dessa villkor kan TerraCycle® kommentera inlägget           
(om detta är möjligt beroende på deltagarens sekretessinställningar) för att underrätta           
sådan deltagare och ta bort inlägget från tävlingen.  

● Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen när så blir nödvändigt             
att göra detta av orsaker som ligger utanför arrangörens kontroll.  

● Den här tävlingen och de eventuella problem, tvister eller anspråk som uppstår till följd              
av eller i samband med tävlingen (vare sig avtalsrättsliga eller icke-avtalsrättsliga) skall            
regleras av lagstiftningen i Sverige och deltagarna underkastar sig de svenska           
domstolarnas exklusiva jurisdiktion i Stockholm för att lösa tvister eller anspråk som            
uppstår till följd av eller i samband med tävlingen. 

Priser, val och tillkännagivande av vinnare 
● Det finns två sätt att vinna priser och de är indelade i separata kategorier. Deltagare kan                

göra så många inlägg som de vill för att kunna få ta del av antal gillanden och kreativa                  
priser. 

1) Priskategori 1: de 100 mest gillade inläggen som uppfyller dessa villkor kommer att              
vinna TerraCycle®-poäng. Deltagare kan endast registreras en gång när de har uppnått            
minst 250 gillanden för ett inlägg. Om någon har ett inlägg som uppnått färre än 250                
gillanden, kommer de inte att vara berättigade för priser. Prisuppgifter: 1st = 19.000 kr,              
2nd = 9.500 kr, 3rd = 4.500 kr, 4th to 100th = 950 kr. Deltagande till tävlingen kommer                  
att registreras och övervakas av arrangörens sociala mediateam.  

Deltagare måste skicka in en skärmdump (före slutdatumet den 27 augusti kl. 15.00             
UTC+2) för att bevisa att deras inlägg har uppfyllt kraven för att vinna priset. I               
skärmdumpen måste tid och datum måste vara synliga för att vara giltiga. Detta måste              
skickas till e-postadressen för kundtjänsten på TerraCycle® kundtjanst@terracycle.se        
senast 18.00 (UTC+2) den 31 augusti 2020.  

Inläggets antal gillanden som visas på deltagarens skärmdump kommer att beaktas. När            
detta har mottagits och dubbelkontrollerats med inlägget live, kommer deltagaren att           
kontaktas via e-post eller sociala medier och få ta emot priset inom 20 arbetsdagar. Alla               
inlägg som inte uppfyller de kriterier som anges ovan, som inte följer ovanstående             
process eller som kan anses vara bedrägliga eller oärliga av TerraCycle® kommer inte             
att godkännas.  

Om deltagaren inte tillhandahåller en skärmdump före tidsfristen utlöpt (15.00 UTC+2           
den 31 augusti 2020), kommer denne inte anses berättigad att göra anspråk på priset              
och det kommer då att göras tillgängligt för nästa berättigade deltagare. Om antalet             
gillanden är lika många, kommer det inlägg att väljas som postades först. TerraCycle®             



kommer sedan att granska skärmdumpar och distribution av priser innan det slutligen            
tillkännagivandet av topp 3-vinnarna tillkännages i inlägg på TerraCycle®-sociala         
medieplattformar fredagen den 4 september 2020.  

Det sociala mediateamet på TerraCycle® kommer att kommentera inläggen (om de kan            
göra detta beroende på deltagarens sekretessinställningar) som är placerade 4 - 100 för             
att berätta för dem att de har vunnit och begära nödvändig TerraCycle®            
kontoinformation för TerraCycle® för att tilldela dem poäng. Vinnarna får ta emot sina             
TerraCycle®-poäng inom 20 arbetsdagar.  

2) Priskategori 2: Motsvarande 950 kr värde av TerraCycle®-poäng på veckobasis (så            
2.850 kr i vinst veckovis) till 3 inlägg för bästa innehåll (mest kreativa/intressanta/bra) till              
och med söndag den 23 augusti 2020 med de sista vinnarna som väljs på måndag den                
24 augusti 2020. Kreativitet kan visas antingen visuellt (foto/video) eller via en text.             
TerraCycle® förbehåller sig rätten att välja vilka inlägg de finner mest kreativa och             
kommer att göra så på ett opartiskt och objektivt sätt. Vid mindre än 3 registrerade inlägg                
under en given vecka kommer resterande pris(er) inte att beviljas. Deltagarna från            
föregående vecka väljs ut av TerraCycle®-tävlingens domarteam varje måndag (15.00          
UTC+2). Vinnarna får sina TerraCycle®-poäng inom 5 arbetsdagar från att ha valts eller             
meddelats och när TerraCycle-kontoinformationen har delats. 

Av de personer som har vunnit det veckovisa bästa innehållet under hela 
tävlingsperioden kommer alla anses kunna ha möjlighet att vinna slutpris i kategorin, 
motsvarande 9.500 kr värde av TerraCycle®-poäng. Vinnaren kommer att väljas ut kl. 
09.00 (EST) torsdagen den 27 augusti 2020. Vinnaren tillkännages i inlägg på sociala 
medieplattformar fredagen den 4 september 2020 och får TerraCycle®-poäng inom 20 
arbetsdagar. 

 


