
Tegn alt det, som 
du kan finde i naturen 
og deltag i World Kids 

Colouring Day og den store 
tegnekonkurrence!



Deltagerkupon
Venligst udfyld alle bokse!

Alder For- og efternavn

Adresse Post nr. & By

Forældre/værges underskrift
Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg er enig i Deltagerbetingelserne og Fortrolighedpolitikken

Navn på forældre/værgeTelefonnummer

Deltagerbetingelser og Fortrolighedspolitikken
Tegnekonkurrencen ”World Kids Colouring Day 2021!”
Med deltagelse i denne konkurrence accepterer deltagerne nedenstående 
betingelser:

Børn i alderen 3-11 år, der er hjemmehørende i Norden, er berettigede til at del-
tage i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen kræver en forælders eller værges 
samtykke.STAEDTLER’s juridiske repræsentanter og ansatte I STAEDTLER er ikke 
berettigede til at deltage i konkurrencen.
Arrangøren forbeholder sig retten til at afbryde eller afslutte konkurrencen 
når som helst, uden forudgående varsel og uden begrundelse. Arrangøren vil 
især udøve denne ret, hvis den videre gennemførelse af konkurrencen ikke kan 
garanteres af tekniske eller juridiske årsager. STAEDTLER forbeholder sig retten til 
at ændre proceduren, indholdet og datoen for konkurrencen. Deltagerne inviteres 
til at tegne et billede, der afspejler sloganet for World Kids Colouring Day 2021: 
”Lad os gå på opdagelse i naturen - på land!”. Billedet kan enten tegnes i en 
af BR’s butikker eller afleveres i en BR-butik. Ud over at aflevere billeder vil 
deltagerne blive bedt om at skrive deres fulde navn (for- og efternavn), alder, 
postadresse og et gyldigt telefonnummer. Forælderens eller værgens tilladelse er 
også påkrævet. Konkurrencen løber fra 06.05.21 til 14.05.21. Fristen for afleve-
ring af indlæg er 14.05.21. 
Juryen vælger 3 vindere i en BR-butik. De tre vindere får et specielt kunstsæt, 
der indeholder en række STAEDTLER-produkter. Vinderne bliver underrettet via 
telefonnummer og bliver bedt om bekræftelse af modtagelse. Hvis underrettelsen 
returneres som uanbringelig eller modtageren ikke bekræfter modtagelse inden-
for 14 dage som angivet i underrettelsen, diskvalificeres vinderen. I det tilfælde 
forbeholder STAEDTLER sig retten til at vælge en ny vinder.
Premien fremsendes med posten. Præmien kan ikke indløses mod kontanter, 
byttes og/eller overføres til tredjepart. STAEDTLER kan ikke garantere, at tegne-
konkurrencen altid vil være tilgængelig online eller fungere korrekt. Tegnekon-
kurrencen kan afsluttes, og micro-siten fjernes på grund af eksterne forhold og 
begrænsninger. I det tilfælde kan STAEDTLER ikke holdes ansvarlig for skader 
eller tab. STAEDTLER’s erstatningsansvar reguleres af følgende ansvarsfraskri-
velser og ansvarsbegrænsninger, med forbehold for andre lovbestemte forhold 
ifølge denne bestemmelse. STAEDTLER’s ansvar er ubegrænset, hvis skadesår-
sagen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed. Endvidere er STAEDTLER ansvarlig 
for den mindre uagtsomme overtrædelse af væsentlige forpligtelser, der bringer 
kontraktens opfyldelse i fare. STAEDTLER er ligeledes ansvarlig for overtrædelsen 
af forpligtelser, der muliggør den korrekte gennemførelse af konkurrencen i det 
hele taget, og som deltageren sætter sin lid til. 

I det tilfælde er STAEDTLER’s ansvar dog begrænset til forudseelig, kontrakt-ty-
pisk skade eller tab. Arrangøren er ikke ansvarlig for mindre uagtsom overtrædel-
se af andre forpligtelser end de ovenfor nævnte. Førnævnte ansvarsbegrænsnin-
ger gælder ikke ved skade på liv, lemmer og helbred, ved mangler efter accept af 
garantier for produktets kvalitet eller ved svigagtigt skjulte fejl. Ansvar i henhold 
til produktansvarsloven forbliver upåvirket. I det omfang at STAEDTLER’s ansvar 
er fraskrevet eller begrænset, gælder dette også for ansattes, repræsentanters 
og agenter for STAEDTLER’s personlige ansvar. STAEDTLER er ikke forpligtet til at 
kontrollere billeder indsendt af deltagere for potentielle krænkelser af tredjem-
ands rettigheder. 

STAEDTLER forbeholder sig dog retten til at afvise billeder, hvis de efter STAEDT-
LER’s mening er ulovlige eller en krænkelse af anstændigheden. Overførslen/
afsendelsen af et bidrag bekræfter, at billedet er skabt af deltageren selv, og at 
indholdet ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder, dvs. indholdet stammer fra 
deltageren eller deltageren har opnået samtykke fra ejeren. Deltageren holder 
STAEDTLER skadesløs for alle krav fra tredjepart, der er opstået som følge af 
en krænkelse af dennes rettigheder på grund af det indsendte billede. Delta-
geren erklærer sig villig til indenfor rimeligheden grænser at støtte STAEDTLER 
i STAEDTLER’s forsvar mod sådanne krav. Billeder returneres ikke til deltagere. 
STAEDTLER forbeholder sig retten til at destruere billederne. Den enkelte deltager 
giver STAEDTLER ret til at bruge og formidle sit billede via online og offline 
medier, herunder til kommercielle formål, og til at gøre det tilgængeligt for 
tredjeparter på andre måder (fx via andre sociale medier). STAEDTLER forbehol-
der sig retten til at redigere billedet og - om nødvendigt - give tredjepart retten 
til at gøre det samme. Disse rettigheder ydes gratis og uden begrænsninger med 
hensyn til plads, indhold og tid. STAEDTLER forbeholder sig endvidere retten til at 
offentliggøre fornavnet, begyndelsesbogstavet i efternavnet, byen og alderen på 
vinderen.

Deltagerne anerkender, at konkurrencen ikke sponsoreres, støttes eller organi-
seres af Facebook, og at den ikke på nogen anden måde er tilknyttet Facebook. 
Deltagerne kan ikke gøre krav mod Facebook i forbindelse med deltagelse i kon-
kurrencen. Alle forespørgsler og al kommunikation vedrørende konkurrencen skal 
rettes til STAEDTLER og ikke til Facebook. STAEDTLER forbeholder sig retten til at 
diskvalificere deltagere, der har overtrådt gældende lov eller overtrådt vilkårene 
for konkurrencen samt deltagere, der giver falske, vildledende eller svigefulde 
oplysninger eller bruger urimelige midler i et forsøg på at manipulere resultater-
ne. STAEDTLER er ikke forpligtet til at angive årsagen til diskvalifikation.
Deltageren accepterer, at hvis deltageren vinder konkurrencen, vil hans/hendes 
fornavn og begyndelsesbogstavet i hans/hendes efternavn blive offentliggjort 
i både online og offline medier (fx På STAEDTLER’s hjemmeside, Facebook og 
Instagram).

STAEDTLER indsamler og anvender kun personoplysninger på deltagere i det 
omfang loven tillader det. STAEDTLER indsamler, behandler og anvender person-
oplysninger, som deltagerne angiver under deres registrering udelukkende med 
henblik på udformningen, gennemførelsen og/eller afholdelsen af tegnekonkur-
rencen. STAEDTLER sletter oplysningerne, når tegnekonkurrencen er afsluttet. 
Oplysningerne videresendes ikke til tredjepart. Der kræves ingen personoplysnin-
ger for børn, der deltager i gruppekonkurrencen.

Alle deltagere har retten til at få adgang til, rette, slette eller begrænse brugen af 
personoplysninger samt at nægte overførsel af deres oplysninger. Alle deltagere 
kan på ethvert tidspunkt udøve sine rettigheder pr. post (til STAEDTLER Mars 
GmbH & Co. KG, databeskyttelsesansvarlig, Moosaeckerstraße 3, 90427 Nürn-
berg, Tyskland) eller via e-mail (til datenschutz@staedtler.com). Deltagerne har 
også ret til at appellere til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Find mere information på siden: www.staedtler.dk
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