
Konkurranseregler for SPAR bunadskonkurranse uke 43-46 2019 
 
Hvor foregår konkurransen? 
Denne konkurransen foregår i form av 1 post på SPAR sin Facebook-side: 
https://www.facebook.com/SparNorge/ 

 
Når foregår konkurransen? 
Konkurransen varer fra og med 22.10.2019 til og med 17.11.2019.  
 
Hvem kan delta i konkurransen? 
For å delta i denne konkurransen må man: 

• Ha fylt 18 år 

• Være bosatt i Norge 
 
Ansatte i SPAR, Tine, Nortura og Bama, i tillegg til Isobar Norge og andre samarbeidspartnere 
kan ikke delta i konkurransen. 
 
Deltakelse i denne konkurransen krever ingen form for kjøp. 
 
Hvordan deltar man i konkurransen? 
For å delta i konkurransen må man besøke https://www.facebook.com/SparNorge/, finne 
konkurranseposten og kommentere hvilken norsk råvare du setter mest pris på. 
 
Hvordan kåres vinnerne? 
Vinneren trekkes tilfeldig blant de bidragene som er sendt inn i kommentarfeltet. 
 
Når trekkes vinnerne av konkurransen? 
Vinnerne av denne konkurransen trekkes mandag 18.11.2019. 
 
Hvem trekker vinnerne? 
Vinnerne trekkes av Isobar Norge AS. 
 
Hvordan kontaktes vinnerne? 
Vinnerne blir kontakt på direktemelding(messenger) på Facebook, og blir så bedt om å dele 
ytterligere persondata for å få premiene overlevert. Informasjon om hvem som har vunnet 
legges også ut på SPAR.no. Vinnere er selv ansvarlige for å følge med på denne 
informasjonen og svare på direktemelding (Messenger) vedrørende utlevering av premien. 
 
Hva er premien? 
Det vil bli delt ut 1 premie. Premien er ett gavekort på bunad hos Norsk Flid Husfliden på 
30 000 NOK. Premien leveres av Isobar Norge AS. 
 
Hvordan behandles misbruk av konkurransereglene? 
SPAR Norge forbeholder seg retten til å utelukke deltakere ved mistanke om juks. SPAR 
Norge forbeholder seg også retten til å holde tilbake eventuelle premier dersom det 
avdekkes at vinneren har skaffet seg disse gjennom brudd på konkurransereglene. 
 

https://www.facebook.com/SparNorge/


Hvordan behandler vi persondata? 
Navnet på vinnerne vil ikke offentliggjøres på Facebook. Isobar Norge er ansvarlige for 
håndtering av persondata knyttet opp til konkurransen. Persondata vil ikke bli brukt i 
markedsføringsøyemed. Persondata vil heller ikke bli lagret eller videreformidlet av 
arrangøren av konkurransen eller de ansvarlige for trekningen. Meldinger som inneholder 
persondata blir slettet innen 14 dager etter konkurransen. 
 
Spørsmål? 
Spørsmål vedrørende konkurransen rettes til SPAR kundeservice ved å følge linken: 
https://form.socialboards.no/spar?ref=faq 

https://form.socialboards.no/spar?ref=faq

