Getswish - ”Säg det med Swish”

Designa en
illustration för ”Säg
det med Swish”
Nu har du chansen att få designa nästa illustration för “Säg det med Swish”!
Vinner du syns din illustration i appen och över 6 miljoner användare kan välja den nästa gång de
swishar. Temat är sommar – låt fantasin flöda!
Du hittar reglerna för tävlingen nedan. Genom att skicka in ditt bidrag bekräftar du att du läst
tävlingsreglerna.

Regler
• Tävlingen pågår från 10 april 2018 - 30 april 2018. Därefter utses en vinnare i det aktuella temat.
• Tävlingen går ut på att designa nästa illustration till “Säg det med Swish”. Illustrationen ska vara
kvadratisk och kan vara designad digitalt eller ritad för hand. Temat för illustrationen ska vara
sommar.
• Illustrationen kommer anpassas av designteamet på Getswish AB, för att passa i appen.
• En person kan lämna flera tävlingsbidrag.
• Varje tävlande har ensamt ansvar för att inskickad bild inte bryter mot lag, moral eller etik. Det är
ej tillåtet att skicka in bilder som innehåller religiöst, politiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande
ansvarar på samma sätt för att uppladdad bild inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan
rätt. Skulle tävlande skicka in bild som föranleder att skadeståndsansvar ställs på Swish skall den
tävlande ensamt ikläda sig allt process och skadeståndsansvar.
• Getswish AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avlägsna bilder som bryter mot lag,
moral, etik eller gör intrång på annans rätt. Detsamma gäller bilder som blivit anmäld för något av
ovanstående. Resultatet av sådan utredning kan leda till att bilden helt diskvalificeras. Inkräktar
sådan bild på annans rätt eller bryter mot lag kan den tävlande bli skadeståndsskyldig gentemot
tredjeman och/eller Getswish AB.
• Anställda på Getswish AB, deras vänner och nära anhöriga får ej delta i tävlingen.
• Vinnaren utses vecka 18 av en jury från Getswish AB bestående av Anna-Lena Wretman och
Mattias Björk. Juryns beslut kan inte överklagas.
• Vinsten innebär att illustrationen kommer synas i Swishappen under sommaren 2018.
• Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller ändras, vad avser innehåll och omfattning.
• Tävlingsresultat meddelas till alla deltagare via e-post efter tävlingens slut. Vinnaren samt
tävlingsbidraget publiceras med namn på getswish.se samt i Getswish sociala medier. För detta
utgår inget arvode och inget särskilt tillstånd från upphovsmannen krävs.
• Om du deltar i tävlingen godkänner du att Getswish AB registrerar ditt namn och din e-post för att
kunna kontakta dig om den här tävlingen. Lämnade personuppgifter kommer inte att användas i
marknadsföringssyfte eller för annat ändamål. Samtliga ansökningshandlingar kommer att lagras i
en databas.
• Om du deltar i tävlingen godkänner du även att Getswish AB får ägande över bilden och kan
använda den i alla sin kanaler på obestämd tid.
• Tävlingen anordnas av Getswish AB.
• Genom att skicka in ditt bidrag bekräftar du att du läst samt godkänner ovanstående punkter.
Skicka ditt bidrag till kontakt@getswish.se senast den 30 april.
Lycka till!
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