Retningslinjer for deltagelse i Fantasyskrivekonkurrencen
1. Gyldighedsområde
Disse betingelser gælder for deltagelse i Fantasy-skrivekonkurrencen, som afholdes af
Fantasyfestival og BoD - Books on Demand GmbH (herefter "BoD"). BoD er arrangør af
skrivekonkurrencen.
2. Deltagelse
2.1. Deltagelse i skrivekonkurrencen er gratis. Deltagelse og chancerne for at vinde
afhænger ikke af køb af varer eller anvendelse af afgiftspligtige/afgiftsfrie ydelser fra BoD
eller ved samtykke fra deltageren om at få oplysninger om produkter og tilbud fra BoD.
2.2. Deltagelse sker ved at indsende en kort fantasyhistorie på maks. 24.000 anslag med
1,5 linjeafstand. Bidraget fremsendes i et Word- eller PDF-dokument til info@bod.dk senest
d. 15. juni 2018 kl. 12.00.
2.3. Bidragene skal høre under fantasy-genren og temaet ”rav” skal indgå i teksten på en
eller anden måde.
2.4. Alle der er fyldt 15 år og har deres faste bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen.
2.5. Følgende personer er udelukket fra deltagelse i konkurrencen: juridiske
repræsentanter og medarbejdere i BoD og sponsorer og/eller annoncører henholdsvis
event- partnere (herefter "partnere") og deres familier såvel som organiserede
lotterihjemmesider/-klubber og deres medlemmer.
2.6. Konkurrencen annonceres 2. maj 2018, og der vil være deadline for at indsende
bidrag d. 15. juni 2018 kl. 12. Vinderen udpeges senest d. 31. august 2018. Vinderen vil
blive annonceret på Fantasyfestival d. 15. og 16. september 2018.
2.7. Vinderen vil blive underrettet personligt via e-mail. BoD forbeholder sig ret til at
offentliggøre de indsendte fortællinger, navne, forfatterfotos og informationer fra
vinderens levnedsbeskrivelse på BoDs hjemmeside eller på Fantasyfestivals hjemmeside
samt på sociale medier såvel som i nyhedsbreve. Deltagerne erklærer sig indforstået med
offentliggørelsen af deres data til dette formål.
2.8. Deltageren bekræfter med deltagelsen, at hun er i besiddelse af ophavsretten til den
indsendte tekst og kan råde uindskrænket over den og ikke tidligere har offentliggjort den
eller indsendt den i forbindelse med en anden skrivekonkurrence. Deltagerne sørger for,
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at der ikke sker krænkelser af tredjepart ved offentliggørelsen, og at teksten selv er fri af
tredjeparts rettigheder.
2.9. Med deltagelse i skrivekonkurrencen giver deltagerne tilladelse til en offentliggørelse
af den indsendte tekst og overdrager BoD og Fantasyfestival alle rettigheder til
mangfoldiggørelse af teksten, til udgivelse og til at bruge teksten i forbindelse med
reklame.
2.10. BoD har ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen uden angivelse af en grund.
Særligt hvis den indsendte tekst ikke er egnet eller overskrider det maksimale antal tegn på
24.000.
2.11. Vinderen udpeges på baggrund af votering fra juryen senest d. 31. august 2018 og er
den tekst, som har opnået det højeste antal point.
2.12. Vinderen er ikke berettiget til nogen gevinst, dvs. præmien bortfalder, hvis vinderen
ikke kan kontaktes inden for 2 uger på den angivne e-mailadresse, eller denne ikke inden
for 2 uger efter præmieanmeldelsen melder sig eller præmieanmeldelsen ikke kan
fremsendes.
2.13. En juridisk afgørelse er udelukket.
2.14. En udbetaling af gevinsten i kontanter er ikke mulig. Gevinsten kan ikke overdrages.
3. Ansvar
3.1. BoD er ikke ansvarlig for tilbud fra tredjeparter, især ikke overfor samarbejdspartnere,
der annoncerer eller har annonceret på skrivekonkurrencens hjemmeside. BoD tager ikke
ansvar for, at alle links og henvisninger, der er lavet som en del af lotterihjemmesidens
eksterne indhold, er rigtige eller fuldstændige.
3.2. BoD tager ikke ansvar for, at skrivekonkurrencens hjemmeside altid er til rådighed og
tilgængelig for deltageren, henholdsvis er fejlfri, hvad angår indhold eller teknik.
3.3. BoD forbeholder sig ret til at opsige skrivekonkurrencen før tid, og annullere
lodtrækningen uden at informere deltagerne, samt nedlægge hjemmesiden som følge af
fejl udefra eller tekniske problemer, når en sikker og smidig afvikling af konkurrencen ikke
længere kan garanteres.
4. Databeskyttelse, tilbagekaldelsesret
4.1. Hvis deltageren ikke giver supplerende samtykke til videre bearbejdning og brug af
dennes data fremsat i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, herunder hans
personlige oplysninger, vil disse udelukkende blive elektronisk lagret, behandlet og
anvendt af BoD til lotteriformål (især gennemførelse og evaluering af konkurrencen og
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bestemmelse af vinderen). Hvis der skulle være en samarbejdspartner involveret i lotteriet,
så forbeholder BoD sig ret til at videregive data om vinderen i forbindelse med fordeling af
overskud (navnlig med henblik på at sende præmien) til samarbejdspartneren. Hertil
kommer, at data om vinderen, vedtaget i overensstemmelse med regnskabsloven,
videregives til den ansvarlige offentlige myndighed. BoD gemmer kun oplysningerne, så
længe det er nødvendigt og tilladt ved lov.
4.2. BoD overholder gældende databeskyttelseslovgivning med hensyn til indsamling,
behandling og brug af deltagerens personlige data. Deltagerne kan til enhver tid fortryde
sit samtykke til opbevaring og brug af deres data via e-mail (til info@bod.dk).
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