
Regler och jury – FOTA ÅRE

Deltagarvillkor

Hotell Fjällgården med huvudkontor i Stockholm, Sverige, nedan kallad Fjällgår-
den, anordnar fototävlingen ”FOTA ÅRE”. Tävlingens tema syftar till att fotogra-
fiskt ställa Åres skönhet i fokus. Ett slutligt urval av de vinnande motiven görs av 
en jury. Fjällgården utdelar pris i tre (3) olika klasser punktat oven under “VAD 
MAN KAN VINNA”. Vinnarbilderna presenteras på webbplatsen och alla vinnare 
meddelas via e-post och/eller direktmeddelande på sociala medier.

Rätt till deltagande har alla fysiska personer som har uppnått minst 18 års ålder. 
Ett deltagande är ej begränsat till arrangörens kunder och är ej beroende av köp 
av vara eller tjänst. Om en deltagares rättshandlingsförmåga är begränsad, så är 
tillstånd från dess juridiska representant nödvändigt. Uteslutna från deltagande 
är alla personer som är delaktiga i tävlingens utformning och utförande samt med-
arbetare hos Fjällgården och deras anhöriga. Dessutom förbehåller sig arrangören 
rätten att efter eget tycke utesluta personer från deltagande när berättigade skäl 
föreligger, exempelvis:
– vid brott mot dessa deltagarvillkor,
– vid otillbörlig handling,
– vid manipulationer som syftar till ökad vinstchans eller liknande fördelar, samt
– vid falska eller vilseledande uppgifter i samband med registrering eller 
   insändning av bilder.

Upp till 10 egenhändigt tagna digitala foton i kategorien ”Åre” kan skickas in fram 
till den 20 Maj 2019. För dessa kort har deltagarna obegränsade användningsrät-
tigheter och upphovsrätt när motiven inte strider mot de rättsliga bestämmelser-
na i ursprungslandet, EU-lagstiftningen eller de personliga rättigheterna för av-
bildade personer. Ett deltagande sker uteslutande online via tävlingens webbplats, 
e-post eller arrangörens sociala medier. Tävlingsbidrag insända via vanlig post 
eller på annat vis kommer inte att beaktas.

Det måste finnas en originalfil i ursprunglig storlek av varje inskickad bild som ar-
rangören eventuellt kan begära av deltagaren för publicering i utställningar eller i 
tryck som en del av marknadsföringsaktiviteterna beskrivna nedan.

Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort eventuella bildbidrag som avviker 
stort från det tematiska kravet. En avisering om radering av bidraget sker inte. 
Dessutom förbehåller arrangören sig rätten att när som helst och utan föregåen-
de avisering ändra eller komplettera innehåll som ställts till förfogande, även om 



detta påverkar villkoren för deltagande i tävlingen.
Genom att delta i tävlingen ger deltagaren Fjällgården och dess närstående före-
tag en oåterkallelig, icke-exklusiv, obegränsad rätt att använda de/n uppladdade 
bilden/bilderna i sitt PR-material. Detta inkluderar möjligheten att publicera, dup-
licera, reproducera och distribuera i syfte att marknadsföra och presentera Hotell 
Fjällgården. Detta görs uteslutande i samband med tävlingen – samt efterföljande 
kommunikation som deltagaren medverkat i. Denna tillåtelse inkluderar använd-
ning av de inlämnade bilderna för:
presentation i utställningar,
publicering på internet och sociala medier (inklusive eventuell anpassning till for-
matet för specifika kanaler, till exempel Instagram eller Snapchat),
upptagning i andra publikationer, inklusive publiceringar gjorda av tredje part i 
pressmeddelanden, samt
presentation av Fjällgårdens tjänster.
Eventuell därutöver kommersiell användning kräver separat godkännande från 
deltagaren.

Genom sitt deltagande bekräftar deltagaren att hen är upphovsperson till de upp-
laddade bilderna och att hen besitter den fulla rätten att använda bilderna. Delta-
garen bekräftar vidare att de bilder hen laddar upp är fria från tredje parts rättig-
heter, i synnerhet att alla identifierbara personer som avbildas är införstådda med 
ovannämnda användningsområden och att tredje parts rättigheter inte kränks. 
Deltagaren befriar på förhand Fjällgården från eventuella krav från tredje part.

I samband med att arrangören publicerar insända bilder kommer alltid deltaga-
rens fullständiga namn anges som upphovsperson.

Bidrag som innehåller lagöverträdelser, förhärligande av våld, pornografi, rasism 
eller andra anstötliga gärningar eller som syftar till att manipulera tävlingen kom-
mer att tas bort av arrangören. En avisering om radering av bilderna sker inte.
Publicering av bilder inom ramen för villkoren för offentliggörande sker utan 
ersättning. Priserna och/eller de tillgodokvitton som arrangören utlovar på sidan 
”VAD MAN KAN VINNA” betalas inte ut kontant och kan ej bytas ut. Ett överlåtan-
de av priserna till tredje part är inte heller möjligt.

Anmärkning: Om en vinnare inte svarar inom 14 dagar efter meddelande om vinst, 
förfaller anspråk på ett pris och tävlingens arrangör kan utse en annan vinnare. 
Deltagaren har möjlighet att när som helst ta bort bilder från tävlingen genom att 
kontakta tävlingsarrangören via e-post. Uteslutna är bilder som visas på sidan 
”Vinnare” efter juryns utvärdering.
Genom att skicka in bilderna accepterar deltagaren villkoren för deltagande. Det 
är uteslutande Sveriges Rikes lag som gäller för tävlingen och dessa villkor. Ingen 
rätt till överklagande föreligger.



Salvatorisk klausul: Om en bestämmelse i dessa villkor är eller blir helt eller delvis 
ogiltig, påverkas inte giltigheten i dessa villkor för deltagande i övrigt. I stället för 
den ogiltiga bestämmelsen gäller den lagligen tillåtna regel, som står den innebörd 
och det syfte närmast, som kommer till uttryck i den ogiltiga bestämmelsen. Det-
samma gäller om det finns en lucka i dessa villkor för deltagande.

Tävlingen “FOTA ÅRE” är inte på något sätt är sponsrad, stödd eller administrerad 
av eller knuten till Instagram eller Facebook.


