
Regler för påskrundan: 

TÄVLINGSPERIOD 
Tävlingen pågår under 2021-04-01 - 2021-04-30 och anordnas av Olofströms Kraft AB. 

HUR TÄVLAR MAN? 
Du deltar genom att gå någon eller båda promenadrunderna som finns runt Halen. Kartor 
finns i Olofströms Krafts app. Hitta alla skyltar med bokstäver och få fram lösenordet som du 
sedan skickar in till oss senast klockan 23:59 den 2021-04-30. 

VEM KAN TÄVLA? 
Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen eller ha målsmans tillstånd för att delta. 
Anställda inom Olofströms Kraft samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte 
delta i tävlingen. 

VAD VINNER MAN? 
De som fått fram rätt lösenord  har möjlighet att vinna en elcykel. Vinsten finns att hämta hos 
Olofströms Kraft på Östra Ringvägen 219 i Olofström. Vid uthämtning av vinst måste giltig 
legitimation uppvisas. Vinsten kan inte lösas in mot kontanter eller bytas mot något annat. 
Vinster som ej hämtas återgår till Olofströms Kraft. 

HUR VET JAG OM JAG VUNNIT? 
Vinnarna publiceras i appen och på vår Facebooksida och hemsida, på eftermiddagen den 
10 maj.  

ANSVAR OCH HANTERING AV TÄVLINGSBIDRAG 
Olofströms Kraft tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror 
på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, internetuppkoppling eller motsvarande. I 
händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till 
tävlingen kommer Olofström Krafts beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller 
diskussion kommer att inledas. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller 
tävlingsvillkoren. Olofströms Kraft förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte 
uppfyller ovan tävlingsvillkor. Olofströms Kraft ansvarar inte för några extra kostnader runt 
vinsten. 

TRYCKFEL OCH OAVSIKTLIGA MISSFÖRSTÅND 
Olofströms Kraft ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i 
samband med tävlingen. 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 
Deltagare i tävlingen godkänner att Olofströms Kraft registrerar namn och e-post. Lämnade 
personuppgifter kommer inte att användas i marknadsföringssyfte eller för annat ändamål. 
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

ANSVAR OCH RÄTTIGHETER  
Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Ingen 
garanti ges på tävlingsvinster. Vid eventuella problem, kontakta oss så hjälper vi dig så gott 
vi kan. Vinnaren friskriver Olofströms Kraft från allt ansvar som rör skada eller skador som 
orsakats av eller påstås ha orsakats genom användning av premien så långt sådan 
friskrivning är möjligt enligt gällande svensk lag. 

https://www.olofstromskraft.se/personuppgifter

