Cake it Away Goes Påsk
TÄVLINGSVILLKOR & REGLER
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Tävlingen pågår från den 24/2 2020 t.o.m. den 19/4 2020.
För att delta i Cake it Away Goes Påsk måste du bo i Sverige, samt acceptera
regler/villkor för tävlingen.
Tävlande under 18 år måste ha vårdnadshavares godkännande.
För att ha en chans att vinna behöver du baka en tårta, en kaka eller någon form av
godis på temat påsk. Det är alltså möjligt att tävla i tre olika kategorier: påsktårta,
påskkaka och påskgodis.
Det går bra att vara med och tävla i alla kategorier med olika bidrag för respektive
kategori, men du kan endast vinna pris i en kategori.
Tårtan/kakan/godiset måste dekoreras med minst en produkt ur Dr. Oetkers
dekorationssortiment.
Bidraget kan laddas upp via Instagram under hashtaggen #cakeitawaygoespask eller
via tävlingens kampanjsida. Observera att du måste ha en öppen Instagram-profil för
att kunna vara med och tävla via Instagram.
Ditt bidrag måste vara nytt för i år, repriserade bidrag från tidigare tävlingar (oavsett
koppling till Dr. Oetker) är ej kvalificerade för tävlingen.
Tre vinnare kommer att tilldelas ett presentkort var på 10 000 kr att spendera på
Bagaren & Kockens webshop. Två bonusvinnare kommer att tilldelas varsin vinst i
form av ett bak-kit från Dr. Oetker, en för mest kreativa bidrag och en för galnast
bidrag sett över alla tre kategorier.
Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Dr. Oetker tillsammans
med Vivi Wallin & Frida Skattberg. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn
behöver inte motivera sitt beslut.
De tre som vinner varsitt presentkort på Bagaren & Kocken värt 10 000 kronor samt
de två som vinner varsitt bonuspris i form av ett bak-kit från Dr. Oetker kommer att
presenteras under vecka 18 2020.
De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med tävlingen behöver Dr. Oetker
endast för att kunna informera dig om vinst samt för att skicka vinsten. I samband
med publicering av tävlingens vinnare 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. För mer
information om Dr. Oetkers policy kring hantering av personuppgifter och
datainsamling, se https://www.oetker.se/se-sv/om-dr-oetker/dataskydd.
Vinnarna meddelas via e-post. Övriga deltagare kontaktas ej. Vinnarna kommer även
att, med för- och efternamn och/eller sitt Instagram-användarnamn, publiceras på
Dr. Oetkers sociala medier samt på tävlingens kampanjsida.
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

