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Tävlingsvillkor
Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige. Du måste vara över 18 år för att delta i tävlingen.
Anställda eller representanter för Tyska Turistbyrån eller arrangerande partners eller någon
annan förbunden till tävlingen och/eller deras familjer får ej medverka i denna tävling. Endast ett
tävlingsbidrag per medverkande är tillåtet. Alla inskickade bidrag blir Tyska Turistbyråns
egendom. Bidraget måste ha inkommit senast den 25 april 2019 för att vara giltigt.
Tyska Turistbyrån ansvarar inte för borttappade, skadade eller ogiltiga bidrag. Tyska Turistbyrån
förbehåller sig rätten att utesluta personer som publicerar innehåll som strider mot svensk lag
och god sed eller som skapar sig en fördel genom manipulation eller användning av otillåtna
hjälpmedel.
Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från Tyska
Turistbyrån. Vinnaren är den person som svarat rätt på frågan, samt enligt juryns åsikt bidragit
med den mest kreativa motiveringen. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnaren blir kontaktad
via mail av Tyska Turistbyrån senast den 15 maj 2019 och ska ta kontakt med Tyska
Turistbyrån inom två veckor för att ta del av sitt pris. Om inte vinnaren tar kontakt med Tyska
Turistbyrån AB inom två veckor, förbehåller sig Tyska Turistbyrån rätten att utse en annan
vinnare.
Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av Tyska
Turistbyrån AB som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Personlig information om
tävlingsdeltagaren kommer att användas för att administrera anmälningar, till att informera
vinnaren om vinsten och för distribution av vinsten. Om personuppgifterna behandlas i strid med
personuppgiftslagen har tävlingsdeltagaren rätt att begära att personuppgifterna rättas,
blockeras eller raderas. Tyska Turistbyrån förbehåller sig rätten att skicka erbjudanden till
samtliga tävlande. De som ej önskar erhålla marknadsinformation eller nyhetsbrev från Tyska
Turistbyrån kan när som helst avanmäla sig från detta. Nyhetsbrevet är gratis.
Vinsten kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter och kan endast utnyttjas av vinnaren enligt
vinstbevisets giltighet.
Deltagarna accepterar att om de vinner, så har Tyska Turistbyrån rätt att, utan ytterligare
betalning eller tillstånd, använda deltagarnas namn, ort och ålder på webbplats/i publikationer/i
sändning, för att tillkännage vinnarna av denna tävling för marknadsföringsändamål som har
samband med tävlingen.
Tyska Turistbyrån har arrangerat den här tävlingen i bästa avsikt, men kan inte ta på sig ansvar
för eventuella skyldigheter, som uppstår i samband med tävlingen eller priserna. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.
Tyska Turistbyrån AB förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta
tävlingen. Om enstaka bestämmelser eller deltagarvillkor skulle vara eller bli ogiltiga, är
giltigheten för övriga deltagarvillkor oberörda.
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Tävlingen arrangeras av
Tyska Turistbyrån AB
Org nr: 556217-5181
Box 27104
S-102 52 Stockholm
Vinsten består av
– Reguljärflyg i ekonomiklass med SAS exkl. flygskatt inkl. bagageavgift
– Lokala transfers i buss
– 3 övernattningar i enkelrum på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé
– 4 måltider (Välkomstlunch inkl. dryck dag 1, Lunch inkl. dryck dag 2 och 3
Avskedsmiddag på Gaststätte Kornhaus inkl. dryck dag 3)
– Entré och besök enligt nedan:
– Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung i Berlin
– Ytterligare besök med Bauhaus-tema i Berlin, program beroende på aktuella
utställningar
– Bauhaus-Universität Weimar, Bauhaus-Museum Weimar
– Bauhausgebäude: bl. a. Bauhaus-skolan Dessau och Meistersiedlung Dessau, Bauhaus
Museum Dessau
– Medverkan av expertciceron professor Kerstin Wickman
– Skatter och lagstadgade avgifter (paketresemoms 2,67 %)
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