vinn eN träningsresa TILL
MIAMI FÖR DIG OCH EN KOMPIS!
SÅ HÄR TÄVLAR DU:

TÄVLINGSVILLKOR

Leta upp tävlingen på Gainomax
Facebook eller Instagram.

Tävlingen Gainomax Beach Camp 2018 pågår från
1 januari 2018 till 28 februari 2018.

Skriv ditt bästa träningspepp och tipsa
din kompis i kommentaren som du
vill åka med så är du med i tävlingen.

För att vara med i tävlingen behöver du kommentera
Gainomax inlägg på Facebook eller Instagram med ditt
bästa träningspepp samt nämna kompisen som du vill åka
med. Du behöver även ha ett öppet Instagramkonto samt
följa Gainomax. Endast ett bidrag per person på respektive
plattform tillåts.

Senast den 7 mars 2018 publicerar
Gainomax ett inlägg på Facebook
och Instagram med tre finalistpar.
De ska då publicera sin mest kreativa
träningsövning på Instagram eller
Facebook. Använd hashtaggen
#gainomaxbeach2018
Paret med den mest kreativa träningsövningen vinner resan! Vinnarna
annonseras på Gainomax Facebook
och Instagram.

En oberoende jury bestående av representanter från
Gainomax väljer ut tre finalistpar som annonseras på
Gainomax Facebook och Instagram senast den 7 mars 2018.
I finalen ska de tre finalistparen publicera sin mest kreativa
träningsövning tillsammans med sin kompis på sin egen
Instagram eller Facebook. Använd hashtaggen
#gainomaxbeach2018.
Paret med den mest kreativa träningsövningen vinner
resan. Vinnarna annonseras på Instagram och Facebook
senast den 21 mars 2018. Vinsten består av en träningsresa
till Miami under 2018, till ett värde av 30 000 kr.
Tävlingen är öppen för svenska medborgare bosatta i
Sverige. Minimiåldern för att delta är 18 år. Deltagarna
är själva ansvariga utgivare för sina bidrag.

camp

BEACH 2018
Vinnaren står själv för eventuell vinstskatt och vinsten är
personlig och kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter.
Kontrolluppgift till Skatteverket kommer att skickas.
Personuppgiftshanteringsavtal utfärdas mellan Gainomax
och tävlingens finalister för hantering och samtycke av
personuppgifter. Alla personuppgifter gällande vinnarna
raderas 30 dagar efter resan är genomförd.
Genom att delta i tävlingen godkänner du de regler och
bestämmelser som anges i tävlingsvillkoren samt att
Gainomax har rätt att utan extra kostnad och utan ytterligare
tillstånd använda tävlingsbidragen i marknadsföringssammanhang.
Om du har frågor relaterat till tävlingen, vänligen kontakta
info@brandecho.se

LYCKA TILL!

