Konkurrencebetingelser
Generelt
Konkurrencen udbydes af Brancheforeningen Danske Byggecentre og udstillerne på BYGGERI´18.
Konkurrencen løber fra 13. marts til 16. marts 2018 kl. 15.30. Der vil den 13., 14., 15., og 16. marts
2018 kl. 15.30 blive udtrukket én vinder af følgende præmie:

En Formel 1 rejse til Barcelona den 10. – 13. maj 2018 for 4 personer
Præmien er inkl. fly og 3 overnatninger, transport til banen, tribunepladser samt ”Racenight”
med Formel 1 ekspert Peter Nygaard.
Vinderen kan tage 3 personer med på rejsen, hvoraf en af dem skal være en kontaktperson fra et af
Danske Byggecentres medlemsforretninger. Præmien har en værdi af ca. kr. 50.000. Præmien kan
ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Såfremt Formel 1-løbet og/eller flyet bliver aflyst ydes
der ikke kompensation. Brancheforeningen Danske Byggecentre forbeholder sig retten til at ændre
tidspunktet for trækningen af vinderne. Hold derfor øje med BYGGERI’18s hjemmeside og app.
Betingelser
Du skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencen. Du deltager ved at online registrere dig som
besøgende på messens hjemmeside eller BYGGERI´18s app. Deltagelsen i konkurrencen forudsætter,
at alle oplysninger er angivet fuldstændigt, forståeligt og rigtigt. Samtidig skal du besøge
BYGGERI’18, og du deltager kun i konkurrencen på den dag, hvor du gæster messen. Når du registrer
dig, dannes en QR-kode, som du skal medbringe på messen og få scannet ved indgangen. Det er kun
denne scanning, der tæller som et ”lod” i konkurrencen.
Der trækkes lod blandt de registrerede besøgende 4 gange – 1 præmie pr. gang: den 13., 14., 15., og
16. marts 2018 kl. 15.30 på Danske Byggecentres stand (A-0620) på BYGGERI’18. Vinderen vil blive
offentliggjort over messens højttaleranlæg og er forpligtet til at være til stede og indfinde sig på
standen inden kl. 16.00 for at gøre krav på præmien. Hvis vinderen ikke har indfundet sig på standen
kl. 16.00, vil der blive udtrukket en ny vinder. Denne skal være på Danske Byggecentres stand senest
kl. 16.30. Så hør efter meddelelsen over højttalerne!
Vinderen vil efterfølgende blive offentliggjort på Brancheforeningen Danske Byggecentres og
BYGGERI’18s hjemmeside, Facebook-, Instagram- og LinkedInprofil. Vinderen vil få præmien tilsendt
pr. mail.
For at kunne deltage i konkurrencen accepterer du ovenstående konkurrencebetingelser.
Ansatte i Brancheforeningen Danske Byggecentre og virksomheder, der udstiller på BYGGERI’18, kan
ikke deltage i konkurrencen.
Danske Byggecentre overholder bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger. De indsamlede
data behandles derfor fortroligt og videregives eller sælges ikke til tredje part.

