Tävlingspolicy
”Hoppa över kossan”
Tävlingsarrangör
Oatly AB, Stora Varvsgatan 6A 211 19 Malmö

Hur du deltar
Tävlingen sponsras av Oatly och är en del av Skolklassikern.
Endast skolklasser anmälda till Skolklassikern får delta.
För att tävla krävs mobiltelefon eller läsplatta till vilka man laddar ner appen ”Hoppa över
kossan” från Google Play eller App Store.
Efter varje spelomgång kan insamlade poäng skickas in till en gemensam klasspott.
Klassen måste vara registrerad (via länk utskickad av Skolklassikern) av lärare.
Tävlingen kan påbörjas vid valfri tidpunkt, och avslutas då läraren redovisar klassens totala
poäng på Skolklassikerns ”Mina sidor”. Klassens totalt insamlade poäng hämtas då från spelets
”hopplista” (topplista).
Poängen måste vara redovisade på ”Mina sidor” senast kl. 23.59 den 14-05-2021.

Hur vinnarna utses
Den skolklass som kl 23.59 den 14-05-2021 har registrerat högst antal poäng vinner.
Platserna 2–10 utses på samma sätt utifrån poängantal. Registrerade poäng måste motsvara
klassens poäng i spelets topplista.
Vid ev. oavgjort resultat skiljs klasserna åt genom lottning.
Vinnande klasser presenteras på Skolklassikerns hemsida samt kontaktas senast 21-05-2021
via kontaktuppgifter som läraren har angivit vid registrering. Om kontakt inte fås med vinnaren
inom 2 veckor efter avslutad tävlingsperiod, eller om det skulle visa sig att vinnaren inte
uppfyller tävlingsvillkoren, kommer ny vinnare utses.
Vinnarna ansvarar för eventuell vinstskatt.
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Priset
Priserna består utav följande:
1:a pris:		
Oatly-kit till ett värde av 3 000 kr
2-10:e pris:
Oatly-kit till ett värde av 800 kr.
Priset är sponsrat av Oatly AB.

Användande av persondata
Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsvillkoren och samtycker till att Oatly AB/
Skolklassikern behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera och genomföra
tävlingen.
De upplysningar som ges i samband med tävlingen kommer enbart användas för administration
av tävlingen samt för att presentera och kontakta vinnarna.
Inga personuppgifter delas med tredje part för marknadsföringsändamål.
Efter att vinnarna kontaktats raderas samtliga deltagares personuppgifter om inte Oatly AB/
Skolklassikern är skyldig enligt lag att behålla dina personuppgifter under en längre tid.
Du har rätt att begära information från Oatly eller Skolklassikern om behandlingen av dina
personuppgifter. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen hanteras enligt GDPR.

Övrigt
Vid misstanke om fusk har Skolklassikern rätten att utesluta deltagare. Anställda hos
Oatly eller Skolklassikern får inte delta i tävlingen. Frågor angående tävlingen hänvisas till
Skolklassikern.
Oatly tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka
anmälan, registrering av poäng eller resultatet av tävlingen.
Oatly kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som drabbar deltagarna som
en konsekvens av deltagandet i tävlingen.
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