Konkurrencebetingelser: Eliteatlet for en dag sponseret af Bridgestone
Generelt
Konkurrencen udbydes af Bridgestone, filial af Bridgestone Europe NV/SA, Sigma 1, 8382 Hinnerup,
Denmark.
Konkurrencen løber fra den 8. oktober til den 18. november 2018 og du kan kun deltage i konkurrencen én
gang i perioden.
Konkurrencen er ikke købsbetinget.
Krav til deltagerne
Kun personer i alderen 15-19 år kan deltage i konkurrencen. Alle deltagere skal være bosiddende i
Danmark.
Ansatte hos Bridgestone samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.
Betingelser for deltagelse:
Du deltager i konkurrencen ved at udfylde hele konkurrenceformularen på https://www.bridgestone.dk/
eliteatlet, hvorefter konkurrencebetingelser og privatlovspolitik afkrydses senest den 18. november 2018.
Vi forbeholder os retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra konkurrencen.
Forsøg på snyd og brug af falske oplysninger vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Deltagere kan ikke
efterfølgende rette krav mod Bridgestone.
Præmien
Der udloddes 2x20 billetter til heldagsarrangementet Eliteatlet for en dag sponseret af Bridgestone - 2x10
billetter til fredag den 23. november i Sportens Hus i Aarhus og 2x10 billetter til tirsdag den 11. december i
Idrættens Hus i Brøndby. På billetterne skal forældre eller værge til begge deltagere tilkendegive, at de
unge har tilladelse til at deltage i Eliteatlet for en dag.
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Præmien kan heller ikke overdrages til andre, medmindre dette
sker efter aftales med Bridgestone.
Ved aflysning er deltagerne ikke berettiget nogen form for kompensation.
Udvælgelse af vindere
Vinderne trækkes vilkårligt blandt alle gyldigt registrerede deltagere. Vinderne kontaktes pr. e-mail i uge
47 2018.
Hvis ikke vinderne svarer inden for 1 uge derefter, mistes retten til præmien, og der trækkes herefter en
ny vinder.
Når vinderen har accepteret præmien ved at svare, modtager vinderen 2 billetter pr. mail, som skal
underskrives af forældre/værge og medbringes på selve dagen.

Kommercielt brug
Bridgestone forbeholder sig retten til at bruge al information og billeder indsendt af vinderne i forbindelse
med konkurrencen til kommercielt brug på sociale medier og i PR-sammenhænge.
Særligt ift. persondata
Ved deltagelse i konkurrencen gives der samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige
kontaktoplysninger. De kontaktoplysninger, som afgives i forbindelse med konkurrencen, vil kun blive brugt
i relation til konkurrencen og videregives ikke til tredjepart uden deltageren samtykke. Bridgestone er
forpligtet til beskyttelse af deltagernes privatliv. Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen til
konkurrencen, opbevares under sikre forhold. I overensstemmelse med persondataloven har du til enhver
tid ret til at få indsigt i samt til at korrigere de oplysninger, som Bridgestone har registreret om dig.

