SOMMERKONKURRANSE
PÅ INSTAGRAM
#gogreengoarctic
#moindustripark

#gogreengoarctic #moindustripark

mip.no

KONKURRANSEREGLER MO INDUSTRIPARK AS SOMMERKONKURRANSE 2016
Deltagere
Konkurransen er åpen for alle. For å kunne delta må
brukeren ha en egen Instagram-konto, og legge ut
konkurransebilder der med taggene #gogreengoarctic
og #moindustripark. Vær oppmerksom på at man
som deltaker må ha en åpen profil for at vi skal kunne
se konkurransebidraget.
Vilkår og regler
Konkurransen arrangeres av Mo Industripark AS,
heretter omtalt som MIP. Konkurranseperioden er fra
1. Juli til 7. August 2016. Den enkelte deltager står fritt
til å sende inn flere bidrag. Kun bilder som postes på
Instagram er med i konkurransen.
Premier
Totalt 6 premier deles ut i konkurranseperioden. 1
vinner kåres hver uke, og publiseres i påfølgende uke.
Det blir totalt fem ukesvinnere, og blant disse kåres
en hovedvinner 8. August. Ukespremien er et gavekort
fra en sportsbutikk på kr 500,- og hovedpremien er
et gavekort fra en sportsbutikk på kr 5.000,-, samt en
spesiell opplevelse under Arctic Race of Norway i Mo
i Rana.
Trekning av vinnere
En jury bestående av representanter MIP og reklamebyrå kårer de heldige vinnere. Bidrag som ikke
følger konkurransereglene er ikke med i konkurransen.
Juryen velger ut vinnerbildene basert på kriteriet «Go
green - go arctic». Juryen vil foreta en skjønnsmessig
vurdering av bildene som lastes opp. Kreativitet rundt
motiv, industriparken, mennesker i industrien, industri-

byen Mo i Rana og bærekraft vil telle positivt. Juryens
beslutning er endelig. Vinneren blir kontaktet av MIP
via en melding fra MIP på vinnerbildet i Instagram.
Vinnerbildene offentliggjøres på mip.no og blir omtalt
på vår Facebook-side.
Rettigheter og personvern
Ved deltagelse i konkurransen samtykker deltageren
til at innsendte bidrag kan offentliggjøres på mip.
no, Facebook og i eventuelle andre publikasjoner og
nettverk tilhørende MIP. Det forutsettes at deltageren
er innforstått med Instagrams gjeldende regler for
å kunne delta i konkurransen. Konkurransen er ikke
sponset, støttet, eller administrert av Instagram.
Ved å delta i konkurransen, samtykker deltageren i at
personopplysningene lagres i samsvar med personopplysningsloven. Nødvendige personopplysninger vil
bli benyttet til å administrere konkurransen.
Øvrig
MIP kan ikke holdes ansvarlig for feil, eller manglende
opplysninger i konkurransereglene, i forbindelse med
denne konkurransen. MIP kan ikke holdes ansvarlig
for materialet som publiseres av deltagerne i konkurransen og kan ikke holdes ansvarlig for andres omtale
av, eller linking til, konkurransen på andre nettsteder
og fora.
Ved spørsmål til konkurransen, vennligst ta kontakt på
e-post trine.fredriksen@mip.no
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