
Thomanns jultävling 2011 

Allmäna villkor 
 

 

1. Denna tävling är öppen för alla, överallt i världen, med undantag för anställda i 

Thomann eK och deras närmaste familjemedlemmar. 

 

2. Anmälan till tävlingen ska ske i form av en sång, skriven och inspelad av samma 

person som lämnar in bidraget, och skickas till Thomann genom en SoundCloud 

uppladdning som indikerat  på Thomann hemsida. 

 

3. Alla bidrag som lämnas in till denna tävling måste vara orginalverk av samma person 

som anmäler bidraget. Genom att anmäla sig i denna tävling så bekräftar man att man 

besitter copyright på bidraget. När man anmäler sig i tävlingen så accepterar man att 

Thomann ej hålls ersättningskyldig mot eventuella krav eller åtgärder för brott mot 

upphovsrätten gentemot tredje part i relation till bidraget. 

 

1. Alla bidrag måste vara mindre än fem minuter långa. 

 

5. Bidragens text och inriktning skall helst vara centrerat kring ett jultema. 

 

6. Sista anmälningsdag är 13 November 2011. Bidrag som inkommit efter midnatt (CET) 

denna dag kommer inte att tas med i tävlingen. 

 

7. Bidrag är begränsade till en per deltagare. Den första sång som laddas upp på 

SoundCloud från respektive tävlande kommer att anses som det enda bidraget från 

den tävlande. 

 

8. Juryns bestämmande angående vinnare samt tilldelning av priser är slutgiltigt och 

ingen ytterligare korrespondens i denna fråga kommer att föras. 

 

9. Alla deltagare i denna tävling samtycker till att ha deras tävlingsbidrag visat samt 

distribuerat via internet och andra medier i förekommande fall, och accepterar att ingen 

royalty eller mekaniska rättigheter betalas av Thomann för sådan distrubition. Vidare så 

samtycker vinnare av tävlingen till att deras tävlingsbidrag används av Thomann för 

publicitet och PR-ändamål, inkluderat men inte begränsat till, radio och tv-sändning, 

reklam och offentliga framföranden. 

 

10. Vinsterna som erbjuds i denna tävling är de enda utmärkelser som kommer att delas 

ut. Inget kontantalternativ kommer att erbjudas. 

 

11. Vinnarna i tävlingen kommer att informeras via e-post och/eller via telefon. En 

fullständig förteckning över vinnarna kommer att finnas tillgänglig via e-post på begäran 

efter 21 November 2011. 

 

12. Vinnare i tävlingen godkänner att ha deras namn (inklusive scennamn) och i 

förekommande fall fotografier används för reklamändamål, inklusive publikation i tryck 

och på internet i samband med denna tävling. 

 

13. Resdagar och tidschema i förhållande till vinst i denna tävling kommer att arrangeras 

i samförstånd mellan Thomann och vinnare av denna tävling. 

 

14. Thomann tar inget ansvar för eventuella obehag, skada eller sjukdom som kan 

uppstå genom att vinnaren accepterar pris i denna tävling, och att vinnare accepterar 

priset på egen risk. 

 

15. Thomann förbehåller sig rätten att diskvalificera någon eller alla av vinnarna om 

Thomann anser att någon eller några delar av dessa vilkor har överträtts. 


