
Tävlingsvillkor 
Tävlingen anordnas av ICA i samarbete med Santa Maria och Risberg mellan den 15 februari 
- 28 februari 2016. Vinnarna kontaktas via mejl senast den 7 mars. Genom att du att svarar 
på frågorna godkänner du ditt deltagande i tävlingen. 
 
Förstapris är en Koreansk bordsgrill med bulgogipanna från Risberg till ett värde av 850 kr. 
2:a-10:e pris består av ett asiatiskt produktpaket från Santa Maria till ett värde av 250 kr. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren, och vinsten kan ej bytas mot produkter eller 
kontanter. För att delta i tävling måste du vara 18 år, bo i Sverige samt acceptera reglerna 
för tävlingen. 
 
En jury utser 10 vinnare bland de som svarat rätt på tävlingsfrågorna, bidragen bedöms 
utifrån den kreativa höjden på motiveringen. Juryn består av Marie Malmqvist 
Kategoriansvarig All världens mat ICA, Andreas Hamsten marknadsansvarig ICA Nära, Robert 
Bodin, Santa Maria och Katrine Påhlman Försäljningschef Bo Risberg Import. Juryns beslut 
kan inte överklagas. 
 
Om inte vinnaren har kunnat nås via de kontaktuppgifterna de lämnat senast 7/3 förbehåller 
vi oss rätten att utse en annan vinnare. ICA, Santa Maria, Risberg-anställda, eller anhöriga till 
dessa, får inte delta i tävlingen. 
 

Behandling av personuppgifter 
Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen intygar du att bidraget är ditt eget och 
överlåter upphovsrätten avseende bidraget till Santa Maria. Santa Maria AB har rätt att 
publicera vinnarna med namn och ort. Samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och 
Santa Maria får använda bidraget utan begränsning i tid, på ett valfritt sätt inom den 
normala verksamheten och i enlighet med svensk lag och god sed. Santa Maria tar inte 
ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för 
sent levererade. Santa Maria AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter 
eller problem som kan påverka slutresultatet av tävling. Santa Maria AB, 431 21 Mölndal, är 
ansvarig för hanteringen av lämnade personuppgifter. Vid frågor angående hanteringen av 
personuppgifter eller om du vill rätta en uppgift som blivit fel kontakta 
tavling@santamaria.se 
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