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Tävlingen pågår mellan den 24/1 till och med den 2/3 2019.
För att delta i Dr.Oetkers Cake It Away-tävling måste du bo i Sverige, samt acceptera
reglerna för tävlingen. Tävlande under 18 år måste ha vårdnadshavares
godkännande.
För att ha en chans att vinna behöver du baka en tårta med temat glamour till
kategorin bakglädje eller kategorin utseende, dekorera den med minst en produkt ur
Dr.Oetkers dekorationssortiment och ladda upp den på Instagram med taggen
#cakeitaway19. Glöm inte att du måste ha en öppen profil för att tävla. Du kan även
ladda upp bilden på cakeitaway.nu. Tårtan måste vara ny för i år, gamla bidrag
kommer inte kunna vinna.
Tolv finalister kommer gå vidare och utav dessa kommer en finalist från varje
kategori vinna ett presentkort á 10 000 kronor hos Bagaren & Kocken. De övriga
finalisterna vinner presentkort á 1000 kronor hos Bagaren & Kocken.
Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av representanter från
Dr.Oetker. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt
beslut.
Varje vecka från och med vecka 6 kommer juryn att välja ut 3 finalister som
presenteras som favoriter i bildgalleriet längre ner på sidan veckan därpå. Du har
chans att vinna under hela tävlingsperioden men kan endast gå till final en gång.
De två som vinner ett var sitt presentkort på Bagaren & Kocken värde 10 000 kronor
kommer att presenteras under vecka 11 2019. Resterande 10 finalister vinner var sitt
presentkort från Bagaren & Kocken värt 1 000 kronor.
De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med tävlingen behöver Dr.Oetker
endast för att kunna informera dig om vinst samt skicka vinsten. I samband med
publicering av vinnarna av tävlingen kommer personuppgifter som namn och
efternamn publiceras på internet.
Dr. Oetker kommer inte att spara någon personlig information om dig som tävlar,
utan alla personuppgifter kommer att raderas när tävlingen har avslutats.
Vinnarna meddelas via e-post. Övriga deltagare kontaktas ej. Vinnarna kommer även
att, med för- och efternamn, publiceras på internet. Det är inte möjligt att byta ut
vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att
betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
Dr. Oetker förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlanden som de anser stötande
och eller som de anser har fuskat, detta går ej att överklaga.
Kontaktuppgifter: info@oetker.se

