
TÄVLINGSVILLKOR 30-DAYS CHALLENGE BOZITA SVERIGE

Genom att deltaga i tävlingen godkänner du dessa tävlingsvillkor och samtycker därigenom
till personuppgiftsbehandling enligt nedan.

1. Tävlingen anordnas på Bozitas Instagramsida (@bozitahund) och Bozitas Facebooksida
(@Bozita Sverige).

2. Tävlingens arrangör är Bozita, Doggy AB, Doggyvägen1, 44791 Vårgårda, Sverige
3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bor i Sverige.
4. Anställda och representanter för arrangören och företag knutna till arrangören, samt deras

närmaste familj får inte delta i tävlingen.
5. Deltagarna är inte förpliktade att köpa någon produkt av arrangören för att delta i tävlingen.
6. Tävlingsperioden pågår mellan 1 oktober och 30 oktober 2021.
7. För att delta i tävlingen på Facebook:

Ta en bild eller film som på något vis illustrerar att du avklarat dagens utmaning. Dela bilden i
kommentarsfältet under respektive utmaningsinlägg på arrangörens Facebooksida.
För att delta i tävlingen på Instagram:
Ta en bild eller film som på något vis tydligt illustrerar att du avklarat en eller flera av veckans
utmaningar. Dela bilden eller filmen i ditt eget Instagramflöde med hashtagen
#bozitachallengeSE. Observera att du måste ha öppen profil för att kunna delta på
Instagram.

8. Arrangören reserverar sig rätten att radera bidrag som kan anses som stötande, olämpliga
eller irrelevanta. Om detta sker kan den tävlande lämna ett nytt bidrag som är giltigt för
deltagande.

9. I fyra (4) måndagar i rad med start 11 oktober lottar Bozita lottar fram en vinnare från de som
deltagit på Facebook och ytterligare en från de som deltagit på Instagram under den gångna
veckan.

10. Arrangören kommer därefter att kontakta vinnarna via respektive sociala
medie-plattform, där vinnarna ombeds uppge sitt fullständiga namn samt adress,
telefonnummer och e-postadress för att arrangören ska kunna skicka ut vinsterna.

11. Vinnarna har två (2) dagar på sig att svara på meddelandet, annars går han eller hon
miste om sitt pris och arrangören utser en ny vinnare.

12. Vinsterna skickas ut till samtliga vinnare efter avslutad tävlingsperiod.
13. Under den totala tävlingsperioden lottas åtta (8) vinnare fram som vinner varsitt kit

bestående av 3-5 kg (påse av mellanstorlek, vikten varierar beroende på sort) hundfoder av
valfri sort från Bozita Robur samt ett träningsbälte träningsbälte i storlek medium (Out-n-out).
Kitet har ett värde från 800 kr. Priserna kan inte bytas in mot pengar eller överlåtas till annan
person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

14. Tävlingsresultatet och beslutet om vinnarna är slutgiltigt.
15. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna till dessa tävlingsvillkor.
16. Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du äger rättighet till det tävlande bidraget.

Vinnarna samtycker till att arrangören använder deras namn och material som skickats in i
samband med tävlingen i publicitetssyften utan att de får ekonomisk kompensation från
arrangören. Detta kan innebära att informationen används i arrangörens allmänna
marknadsföring, till exempel på webbplatser som drivs av arrangören och arrangörens
Facebook- eller Instagramsida.

17. De personuppgifter som deltagarna uppger hanteras enligt vår integritetspolicy. För att
ta del av vår fullständiga integritetspolicy se: https://www.bozita.se/var-integritetspolicy/.

18. Om det finns anledning att tro att en deltagare har brutit mot tävlingsvillkoren eller om
felaktig, oläslig, falsk eller på annat sätt ogiltig eller olämplig information har uppgetts, har
arrangören full rätt att vägra godkänna bidrag eller vägra dela ut ett pris.



19. Dessa tävlingsvillkor följer Sveriges lagar. Vinnare samtycker till att acceptera de
svenska domstolarna.


