
 

Villkor för SJs tävling: Visa oss ditt fantastiska Sverige 

 
Observera att dessa villkor måste godkännas för att delta i tävlingen. Godkännandet görs 
genom att sätta ett kryss i avsedd ruta i anmälningsformuläret.  
 

 Tävlingen pågår från den 17 januari 2019 till den 15 februari 2019.  
 

 Tävlingen går ut på att skicka in sin bästa jämförelse mellan ett svenskt och ett 
utländskt resmål. Syftet är att visa att man inte behöver resa utomlands för att 
besöka fantastiska resmål.  

 

 En person kan lämna flera tävlingsbidrag.  
 

 Det är inget krav på att skicka in en bild. Det är idén, det vill säga den jämförelse 
som görs mellan ett svenskt och utländskt resmål, som belönas. Om du vill 
illustrera din idé med en bild måste bilden vara din egen och du måste själv ha 
tagit den, alternativt ska du ha ett godkännande från fotografen att du får använda 
bilden. Det är tävlingsdeltagarens ansvar att användandet av bilden inte bryter 
mot reglerna om upphovsrätt. 
 

 De tävlingsbidrag som lämnas in kommer att bedömas av en jury. Juryn kommer 
att välja ut tio stycken vinnande bidrag.  
 

 Om SJ inte får in tillräckligt många förslag för att kunna göra sitt arbete så kan SJ 
AB ta sig rätten att nominera egna förslag till juryn. 

 

 Vinsten består av en valfri resa tur och retur med SJ för fem personer.  
 

 Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras vad avser innehåll 
eller omfattning.  
 

 SJ betalar eventuell vinstskatt.  
 

 De vinnande bidragen går vidare till en för allmänheten öppen omröstning på 
sj.se. SJ kommer att marknadsföra omröstningen och de av juryn framtagna 
bidragen på sj.se i ombordtidningen Kupé, på SJs sociala medier och i media. I 
den slutliga omröstningen kommer den som nominerat bidraget att ha en mer 
undanskymd roll i kommunikationen. Det är bidraget som deltar i omröstningen, 
inte personen som nominerat det.  
 

 Det bidrag som får flest röster i den för allmänheten öppna omröstningen kommer 
att presenteras i slutet av april 2019. Ingen ytterligare vinst kommer att utgå till 
den tävlingsdeltagare vars bidrag får flest röster.   

 

 SJ har också rätt att använda de vinnande tävlingsbidragen i SJs kampanjer. För 
detta utgår inget arvode och inget särskilt tillstånd från tävlingsdeltagaren krävs. 
Inga av de bilder som använts i tävlingsbidraget kommer att användas av SJ.  
 



 Saknas korrekt kontaktinformation till tävlingsdeltagaren kan bidraget inte delta i 
tävlingen. Om SJ, efter rimliga ansträngningar, inte har fått tag på vinnaren 
genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte 
uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. 
Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta. 
 

 SJ kommer inte att använda eller spara personuppgifter för andra ändamål än att 
genomföra denna tävling och dithörande kommunikation. Läs mer om SJs 
personuppgiftsbehandling på sj.se/dataskydd.  

 

 Tävlingen är inte öppen för anställda på SJ, inte heller anställdas familjer.  
 

 Tävlingen anordnas av SJ AB.  
 


