
Villkor för att ansökan om Pantameras Humorstipendium 
 

Dessa är de officiella villkoren ("Villkoren") som styr hur kampanjen för Pantamera Humorstipendium 
kommer att fungera. Denna kampanj kommer helt enkelt att kallas "tävlingen" under resten av dessa 
allmänna villkor. I dessa villkor hänvisar ”Pantamera”, “vi”, “vår” och “oss” till Returpack Burk 
Svenska AB som är den juridiska personen bakom Pantamera. "Du", "dig själv" avser en kvalificerad 
deltagare i nomineringsomgången. ”Arrangören” är Pantamera, Hanholmsvägen 67, 602 38 
Norrköping, Sverige.  

1. KVALIFICERING 

Med förbehåll för kraven i avsnitt 6 nedan är tävlingen öppen för alla som är bosatta i Sverige som är 
18 år eller äldre ("obligatorisk ålder") vid tidpunkten för inträde, eller som har en förälders eller 
vårdnadshavares godkännande för inträde, och som inte har hindrats juridiskt från att agera på egen 
hand. Bevis på ålder, identitet och bostadsort kan krävas och begäras. Anställda i Pantamera (som 
inkluderar, utan begränsning, dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare, ombud och 
konsulter) eller dess dotterbolag är inte berättigade att delta, inte heller medlemmar av dessa 
anställdas familjer (definierade som föräldrar, barn, syskon och make och livspartner). Du är inte 
heller berättigad om du var eller är inblandad i någon del av administrationen eller genomförandet 
av denna tävling eller om du är regeringstjänsteman.  

2. GODKÄNNANDE 

När du deltar i denna nominering kommer du att bli ombedd att acceptera dessa villkor fullständigt 
och villkorslöst och att acceptera att vara bunden av dem. Du samtycker också till att följa villkoren 
för någon tredje parts webbplats eller tjänst där nomineringen är värd, om någon. Även om denna 
nominering kan visas på Instagram eller Youtube, sponsras den inte, godkänns eller administreras 
inte av, eller är associerad med, Instagram och Youtube. Instagram och Youtube avstår från allt 
ansvar i samband med denna nominering. Du förstår att du tillhandahåller din information till 
arrangören och inte till Instagram eller Youtube. 

3. ÅLDERSKLARATION 

Genom att delta i denna nominering anger du att du är i åldern som krävs för att delta i 
nomineringen. 

4. NOMINERINGSPERIOD 

Nomineringen pågår från onsdagen den 15 juni 2022 till och med söndagen den 21 augusti 2022. 
Bidrag som tas emot utanför nomineringsperioden kommer inte att beaktas. 

5. FÖR ATT DELTA 

(a) Behörighetskrav  
För att delta i denna nominering måste du anmäla dig i anmälningsformuläret på humorstipendiet.se. 
Du måste ha dina inställningar för den sociala kanal du hänvisar till i anmälningsformuläret 
konfigurerade så att du kan få direktmeddelanden om du vinner och du måste ha ett öppet 
konto/kanal för att ditt bidrag ska kunna skrivas in. 

(b) Nomineringsbeskrivning  
Detta är en färdighetsbaserad nominering och slumpen spelar ingen roll i bestämningen av de 



nominerade och den slutliga mottagaren av stipendiet. Alla mottagna berättigade bidrag kommer att 
bedömas enligt kriterierna som beskrivs i avsnitt 9 nedan för att avgöra nominerade och slutlig 
stipendiat. 

(c) Berättigade bidrag 
För att ett bidrag ska vara berättigat att bedöma måste det uppfylla följande innehåll / tekniska krav: 
I anmälningsformuläret på humorstipendiet.se ska du ladda upp eller länka till en video på din 
föredragna sociala kanal. Dessutom måste du, när du skickar in ditt bidrag till denna nominering, se 
till att, såvitt du vet: 

ditt bidrag är ditt eget originalverk och bryter inte mot eller kränker integriteten, immateriella 
rättigheter eller andra rättigheter för någon annan person eller enhet; 

ditt bidrag innehåller endast material (inklusive musik, video eller bilder) som du äger, eller som du 
har tillstånd från upphovsrätts- / varumärkesägaren att använda; 

du har fått tillstånd från alla igenkännbara personer som visas i ditt bidrag att skicka in ditt bidrag i 
denna tävling och att använda deras personuppgifter eller likhet i bidraget för stipendiets syften (om 
tillämpligt); 

ditt bidrag är inte ärekränkande, obscent, stötande, diskriminerande, hatiskt, pornografiskt eller 
något annat olämpligt innehåll; 

ditt bidrag innehåller inget som kan påverka namnet, rykte eller goodwill hos Pantamera eller någon 
annan person; 

ditt inlägg innehåller inga kända virus, trojanhästar, maskar, luckor eller liknande programvara som 
på något sätt kan påverka någon av arrangörens maskin- eller mjukvarusystem; 

(d) Inträdesgräns:  
Endast ett bidrag per tävlande kan utgöra bidrag till nomineringen. 

(e) Diskvalificering  
Vi kommer automatiskt att diskvalificera alla bidrag som överstiger den gräns som beskrivs ovan, alla 
deltagare vars inträde inte överensstämmer med dessa villkor eller någon deltagare som manipulerar 
nomineringsprocessen eller på annat sätt är involverad i att störa eller manipulera 
nomineringsprocessen eller bedriver något osportsligt eller oärligt uppförande av något slag. Fel och 
utelämnanden kan accepteras. 

6. ANVÄNDNING AV DITT BIDRAG 

Annat än vad som anges nedan kräver vi inte äganderätt till ditt bidrag. Men genom att skicka in ditt 
bidrag ger du oss rätt till: 

(i) att publicera ditt bidrag i Pantameras egna kanaler och sociala plattformar.  

(ii) använda, granska, bedöma, testa och på annat sätt analysera ditt bidrag och allt dess innehåll i 
samband med denna nominering  

(iii) presentera ditt bidrag och allt dess innehåll i samband med marknadsföringen av denna 
nominering i alla media. 

Förstå att du inte kommer att få någon ersättning eller kredit för användning av ditt bidrag, förutom 
vad som beskrivs i dessa Allmänna villkor. 



Observera att efter slutet av denna nominering kan ditt bidrag läggas ut på en webbplats som vi har 
valt för att kunna ses på den webbplatsen. Vi ansvarar inte för obehörig användning av ditt bidrag av 
besökare på denna webbplats. Medan vi förbehåller oss dessa rättigheter är vi inte skyldiga att 
använda ditt bidrag för något ändamål, även om det har valts som ett nominerat bidrag. 

Om du inte vill ge oss dessa rättigheter till ditt bidrag, vänligen delta inte i nomineringen. 

7. PRISER 

Det kommer att finnas sex [6] priser totalt. Priserna blir följande: 

Sex bidrag nomineras till slutomgången, alla dessa får möjlighet att vara med i samband med 
inspelning av Pantamera Humor-material. Av dessa sex nominerade får ett mottaga stipendiet om 
50 000 kronor. 

Stipendiet kan betalas ut på två sätt: 

• Stipendiet betalas ut genom faktura utställd från mottagaren 
• Stipendiet betalas ut som skattepliktig lön till mottagaren. Beloppet ska motsvara en summa 

som efter beskattning innebär en direkt utbetalning om 50 000 kronor till mottagaren. 

Om du inte kan eller vill acceptera ditt pris kommer vi att tilldela det till en alternativ nominerad 
bland de andra som nämns ovan. Om inget annat anges gäller alla priser leverantörens garanti och / 
eller villkor. Priser kommer att levereras inom 30 arbetsdagar från den dag då ett e-postsvar för att 
bekräfta leveransinformation mottas av vinnarna, i enlighet med ovanstående. Priser kommer att 
hanteras och levereras av Returpack Svenska AB. Arrangören ansvarar inte för förseningar i 
posttjänsten. 

8. VAL AV STIPENDIEMOTTAGARE 

Det kommer att finnas en [1] mottagare av stipendiet. Totalt sex nominerade kommer att få vara 
med vid inspelning av Pantamera Humor-material. De nominerade bidragen utses av en jury, som 
innehåller representanter från Pantamera, Storyfire (produktionsbolaget som producerar Pantamera 
Humor), Scream (mediebyrå) samt två branschföreträdare. Juryn kommer att granska alla 
fullständiga, kvalificerade och korrekt inlämnade bidrag mottagna under anmälningsperioden och 
välja ut de nominerade baserat på följande kriterier: utifrån kreativ höjd, motivering kring stipendiet 
och – humor. Juryns beslut är enhälligt och går ej att överklaga. Beslutet kommer att meddelas de 
nominerade efter den 1 september. Den 21 september utses stipendiaten. [Om vi inte får ett 
tillräckligt antal anmälningar som uppfyller behörighetskraven, kan vi, efter vårt gottfinnande baserat 
på ovanstående kriterier, välja färre än sex nominerade]. 

9. KONTAKTA VINNARE 

Försök att kontakta de ursprungliga vinnarna börjar efter den 1 september 2022 via det konto som 
användes för att delta i nomineringen. Du måste ha dina kontoinställningar konfigurerade till 
"offentliga" så att du kan få direktmeddelanden från arrangören och / eller dess fullgörande byrå. 
Om ett direktmeddelande inte kan skickas på grund av dina kontoinställningar förlorar den första 
nominerade deltagaren sitt pris och juryn väljer en alternativ nominerad från andra platsen. 
Nominerade som kontaktas framgångsrikt kommer att uppmanas att svara på ett direktmeddelande 
som skickas till dem från Pantamera. Detta direktmeddelande begär den nominerades önskade 
leveransadress och ger en tid att svara inom. Om det direkta meddelandet inte besvaras inom den 
period som anges i meddelandena till den nominerade, förlorar den nominerade sin nominering och 
juryn väljer en alternativ nominerad från andra platsen. Denna process kommer att fortsätta tills alla 



nomineringar har tilldelats. Det är ditt ansvar som nominerad att svara. Vi kommer inte att gå in i 
diskussion över denna punkt. 

10. OFFENTLIGHET OCH NOMINERINGSLISTA 

Nomineringslistan kommer att finnas tillgänglig på Pantameras Instagram samt på 
humorstipendiet.se 

11. ÄNDRING 

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag förbehåller sig arrangören rätten att ändra, avbryta 
eller dra tillbaka denna nominering och att ändra dessa villkor när som helst utan föregående 
meddelande. Om fusk, ett virus, en bugg, en katastrofal händelse eller någon annan oförutsedd eller 
oväntad händelse som inte rimligen kan förutses eller kontrolleras (även kallad force majeure) 
påverkar rättvisan och / eller integriteten i denna nominering, förbehåller vi oss rätten att ändra eller 
avbryta nomineringen. Denna rättighet förbehålls oavsett om händelsen beror på mänskliga eller 
tekniska fel. Om en lösning inte kan hittas för att återställa nomineringens integritet förbehåller vi 
oss rätten att välja ut nominerade bland alla berättigade bidrag som mottagits innan vi var tvungna 
att ändra eller avbryta tävlingen. Om du försöker kompromissa med integriteten eller den legitima 
driften av denna nominering genom att hacka eller genom att fuska eller begå bedrägerier på något 
sätt, kan vi begära ersättning från dig för eventuella förluster som vi drabbas av i och med dina 
handlingar i den utsträckning som tillåts av lag. Vidare kan vi förbjuda dig att delta i någon av våra 
framtida nomineringar eller tävlingar. 

12. ANSVAR 

Pantamera kan inte garantera någon tredje parts prestation och ska inte hållas ansvarig för någon 
handling eller försummelse från en tredje part. Deltagare i denna nominering är överens om att 
Pantamera inte har något som helst ansvar för (a) skador, förluster, kostnader eller besvikelser av 
något slag som helt eller delvis resulterar, direkt eller indirekt från acceptans, missbruk eller 
användning av pris, från deltagande i denna nominering eller (b) tekniska, hårdvaru- eller 
programvarufel, förlorade, felaktiga eller otillgängliga nätverksanslutningar eller svårigheter av något 
slag som kan begränsa eller förbjuda deltagarens förmåga att delta i nomineringen. Ovanstående 
gäller om dina uppgifter eller din post inte tas emot eller förloras av arrangören. Ingenting i denna 
klausul begränsar arrangörens ansvar för dödsfall eller personskada till följd av dess egen oaktsamhet 
eller till följd av bedrägeri. Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas i den utsträckning som tillåts 
enligt tillämplig lag. 

13. DATA 

Alla personuppgifter som rör deltagare kommer endast att användas i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning som är tillämplig i ditt hemland och i det land där den registeransvarige finns. 
Returpacks integritetspolicy kommer att gälla för denna nominering och för all information som vi får 
från ditt bidrag. Vissa uppgifter om deltagare måste tillhandahållas för att delta i nomineringen. 
Deltagarens vägran att tillhandahålla sådana uppgifter ska innebära att de inte kan delta i 
nomineringen. Uppgifterna kommer att användas tillfälligt av Returpack Svenska AB och dess 
dotterbolag och av någon av dess representanter eller anställda i syfte att genomföra denna 
nominering, enligt vad som anges i dessa Allmänna villkor. Deltagare har rätt att utöva sina 
rättigheter till åtkomst till, ändring eller radering av sina uppgifter och motsätta sig behandlingen av 
deras data för marknadsföringsändamål genom att skriva till: marknad@returpack.se. 

14. ÖVRIGT 



Ingen korrespondens kommer att ingås angående denna nominering eller dessa villkor. I händelse av 
en tvist ska arrangörens beslut i alla avseenden vara slutgiltigt för alla deltagare. 

15. GÄLLANDE LAG 

Dessa villkor, genomförandet av denna nominering och tolkningen och verkställigheten av dessa 
villkor ska regleras och tolkas uteslutande i enlighet med lagarna i deltagarens hemland. Ingenting 
häri berövar dig några mer gynnsamma villkor som kan gälla dig enligt lagarna i ditt hemland. 

18. FÖRFRÅGNINGARR / KLAGOMÅL 

Förfrågningar och / eller klagomål relaterade till nomineringen kan göras genom att skriva till: 
marknad@returpack.se. 
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