
Cake It Away Goes Påsk 
TÄVLINGSVILLKOR  

 
• Tävlingen pågår från den 21/2 t.o.m. den 24/4 2022.  

• För att delta i Cake It Away Goes Påsk måste du vara bosatt i Sverige och 
följa tävlingsvillkoren.  

• Tävlande under 18 år måste ha en vårdnadshavares godkännande. 

• För att ha chans till vinst behöver du baka ett påskbak.  
• Påskbaket 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. 

• Vi utser totalt 16 vinnare i kategorin påskbak. En vinnare kommer att tilldelas ett 
presentkort på 10 000 kr att spendera i Bagaren & Kockens webbshop. Vinnaren 
av presentkortet på 10 000 kr bedöms av juryn utifrån kriterierna finess, stil och 
fantasi. Ytterligare 15 vinnare kommer att tilldelas ett presentkort var på 1 000 kr 
att spendera i Bagarens & Kockens webbshop. Dessa 15 vinnande tävlingsbidrag 
bedöms av juryn utifrån kriterierna kreativitet, glädje och fantasi.  

• Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Dr. Oetker tillsammans 
med Vivi Wallin, Hilda Kirkhoff och Fredrik Nylén. Juryns beslut kan inte överklagas 
och juryn behöver inte motivera sitt beslut.  
Vinnarna kontaktas och presenteras strax efter att tävlingen avslutas. Har vi inte 
kommit i kontakt med vinnaren inom fem (5) dagar har vi rätten att utse en annan 
vinnare.  

• 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 ut vinst. 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. 
Alla personuppgifter kommer att raderas när tävlingen är avslutad. För mer 
information om Dr. Oetkers policy kring hantering av personuppgifter och 
datainsamling, vänligen se: https://www.oetker.se/se-sv/footer-
meta/datenschutzhinweis  

• Vinnarna meddelas via e-post eller Instagram. 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 vinstskatt som uppstår till följd av 
vinsten. 

• Dr. Oetker förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlanden som de anser vara 
stötande eller som har bidragit till fusk. Detta går ej att överklaga.  

• Vi frågor och funderingar, vänligen hör av dig till info@oetker.se



 


