
Thomanns julesangs konkurrence 2011 

- 

Betingelser for at deltage i konkurrencen 

 

1. Denne konkurrence er åben for alle, lige meget hvor du bor i verden. Udelukket fra 
konkurrencen er medarbejdere hos Thomann eK og deres nærmeste familie. 
 
2. Dit bidrag til konkurrencen skal være en sang, skrevet og indspillet af konkurrencens 
deltager. Sangen sendes eller overgives til Thomann gennem en SoundCloud upload, som 
angivet på Thomann hjemmeside. 
 
3. Alle sange der indsendes som til deltagelse til konkurrencen, er sangen med oprindelige 
værk/ oprindelig skrevet sang af konkurrencen deltagere. Og ved at deltage i 
konkurrencen  bekræfter deltageren, at han, hun eller bandet er den/ det eneste som besidder 
copyrighten  på sangen. Ved deltagelse i konkurrencen, giver konkurrencens deltagere deres 
samtykke til at friholde Thomann mod eventuelle krav eller søgsmål om copyright lavet af en 
tredjepart i forhold til sangen. 
 
4. Alle sange som indsendes som bidrag til denne konkurrence,  skal sang og melodi 
ikke være længere end 5 min. (max. 5 min.) 
 
5. Temaet er jul. Sangens lyriske tekst og emnet dertil skal fortrinsvis være centreret om 
temaet jul og/ eller hvad der høre julen til. 
 
6. Sidste frist for at deltage i konkurrencen er den 13.11. 2011 - klokken 24.00. Tilmeldinger 
modtaget efter midnat (centraleuropæisk tid) på denne dato, kan ikke deltagelse i denne 
konkurrence. 
 
7. Indlæg/ sang  er begrænset til én pr deltager til denne konkurrence. Du må kun deltage med 

en sang.. Den første sang er den tæller som deltagelse til konkurrencen via SoundCloud, som 
dit forslag til årets julesang til thomann. 
 
8. Det er den endelig afgørelse fra dommerne side som bestemmer hvem vinderen er. 
Dommerne afgør hvem der vinder konkurrenceren og modtager den 1. plads i konkurrencen 
og hvem der er blevet nr. 2 og nr. 3 i konkurrencen. 
Tildeling af præmierne overgives af dommerne fra konkurrence til de enkelte vindere og 
beslutninger og værdi af præmierne er endelig. Der vil efter konkurencen og afgørelse af de 

enkelte vinder-pladser ikke blive foretaget nogen yderligere korrespondance eller taget imod 
indberettigelseryderligere til konkurrencen. 
 
9. Alle deltagere i denne konkurrence giver deres samtykke til at deres konkurrencebidrag kan 
blive vist og distribueres via internettet og andre medier, hvor det er passende. Deltagerne er 
klar over, at ingen gebyr eller mekaniske rettigheder betales af Thomann. Desuden giver alle 
vinderne af konkurrencen tilladelse til at deres konkurrencebidrag kna blive brugt af Thomann 
til reklame og PR-formål. 
 



10. Præmien som uddeles til vinderen af konkurrencen, 1. pladsen  og præmierne til vinderen 

af  2. pladsen og af  3. pladsen, er de eneste priser som uddeles. Præmierne kan ikke byttes til 

andre vare (helelr ikke af mindre værdi) eller til kontakter. 
 
11. Vinderne af konkurrencen vil blive informeret per e-mail og / eller telefonopkald. En 
komplet liste over vinderne af konkurrencen kan du modtage per e-mail, hvis du beder om 
dette efter den  21.11.2011. 
 
12. Vinderne af konkurrencen giver samtykke til at få sit navne (herunder kunstnernavn), 
fotografier i forbindelse med reklame herunder offentliggørelse på tryk og på internettet 

naturligvis i forhold til denne konkurrence. 
 
13. I forbindelse med præmierne i denne konkurrence vil rejsetidspunkter og andre aftaler i 
forbindelse hermed blive arrangeret efter fælles aftale mellem Thomann og vinderne af  
konkurrencen. 
 
14. Thomann påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for enhver lidelse, personlig 

skade, sygdom eller hvis tilskadekomst opstår. Vinderen modtager præmierne i denne 

konkurrence, og overtager præmierne på egen risiko. 
 
15. Thomann forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere af konkurrencen, vinderne af 
konkurrencen (band) eller en af vinderne, hvis Thomann har grundliggende oplysninger 
om, at konkurrencens vilkår og betingelser er blevet overtrådt. 


