
INSTAGRAM PINKCHEFS TÄVLINGSREGLER

ARTIKEL 1 - ORGANISERANDE FÖRETAG

The Pink Lady® Europe Association Company, vars registrerade säte är 145 avenue de
Fontvert, 84130 LE PONTET, registrerat hos RCS under nummer 421 352 550 00048 (nedan
kallat "arrangörsföretaget" och representerat av WONDERFUL Agency, i dess egenskap av
en kommunikationsbyrå (nedan kallad "byrån"), anordnar en tävling (nedan kallad
"spelet")

ARTIKEL 2 - SPELET

Från 2022-01-14 till 2022-01-31 (inklusive) anordnar byrån ett gratisspel utan köpplikt i
enlighet med villkoren som beskrivs i dessa regler.

Tävlingen är utformad som en recepttävling på Instagram-plattformen. Deltagarna
uppmanas att dela ett matlagningsrecept (genom att lägga upp en bild och ge
detaljerna till receptet) på sitt eget Instagram-konto (offentligt konto), genom att lägga
till #PinkChefs i inlägget.

För tävlingspriserna anlitas företaget Vorwerk. Vorwerk kan under inga omständigheter
hållas ansvarigt i händelse av en tvist som rör tävlingen.

Denna operation är varken organiserad eller sponsrad av Facebook, Google, Twitter, Apple
eller Microsoft.
Eftersom spelet är tillgängligt i synnerhet på Instagram-plattformen, kommer
Facebook-gruppen i alla fall inte att hållas ansvarig i händelse av rättstvister relaterade
till spelet. Spelet är tillgängligt på mobiltelefon (smartphone), under inga omständigheter
Apple, Microsoft, Google eller någon annan mobilapplikationsplattform kommer inte att
hållas ansvarig för någon tvist relaterad till spelet.

ARTIKEL 3 - VILLKOR FÖR DELTAGANDE

Detta gratisspel är öppet för alla fysiska personer som är fulla på speldatumet, som har
tillgång till internet och en giltig e-postadress, och som bor i följande länder: Metropolitan
France (inklusive Korsika), Spanien, Tyskland, Italien, Irland, Portugal, Sverige, Norge,
Danmark, Belgien, Nederländerna med undantag för personalen på det arrangörande



företaget och deras nära familjer, såväl som alla personer som har deltagit i vilken
egenskap som helst i utvecklingen av spelet, samt medlemmar av sin närmaste familj.

Blotta faktumet att delta i detta spel innebär att dessa regler helt enkelt accepteras, utan
förbehåll.

ARTIKEL 4 - VILLKOR FÖR DELTAGANDE

Så här går tävlingen till:
- Deltagaren ska (på ett offentligt konto) publicera ett matlagningsrecept på sitt

Instagram-konto (inlägg eller Reel) med en originalbild av sitt recept och med
receptet i bildtexten

- Receptet måste innehålla Pink Lady®-äpplen för att vara giltigt
- Deltagaren måste nämna #PINKCHEFS i bildtexten till inlägget
- Inlägget måste förbli publicerat under hela tävlingen för att vara giltigt

ARTIKEL 5 - UTSÄTTNING AV VINNARE

Det kommer bara att utses 1 vinnare för hela Europa.

Vinnaren kommer att utses av en jury bestående av europeiska kockar, som kommer att
utse det vinnande receptet bland alla deltagare. Urvalskriterierna kommer att vara:
receptets originalitet, koppling till temat (guilty pleasure), bildens estetik.

Varje vinnare kommer att kontaktas direkt via privat meddelande, inom 30 dagar efter
valet för att få deras postadresser så att det går att skicka eller förmedla vinsten.

Varje vinnare som inte svarar inom åtta dagar efter att han skickat meddelandet (eller
fram till ett specifikt datum som kommer att meddelas i meddelandet) om hans vinst
kommer att få sin status som vinnare annullerad. Priset kommer sedan att delas ut till en
ny vinnare (även slumpmässig).

ARTIKEL 6 - PRISER ATT VINNA

Vinnaren vinner ett enda pris. Tävlingen belönas med följande pris:

● En Thermomix av varumärket Vorwerk

till ett värde av 1 359 euro inkl. moms



Arrangörsföretaget förbehåller sig rätten att verifiera åldern på en vinnare innan han
överlämnar sitt pris. Arrangörsföretaget ansvarar inte för tjänsten och/eller produkten
som erbjuds av Vorwrek-företagen. Arrangörsföretaget är beroende av
Vorwrek-företagen för att säkerställa korrekt leverans av produkterna till vinnarna. Därför
ansvarar Arrangörsföretaget inte för lagerbrist, dåligt utförande, dålig service och
förbehåller sig rätten att ändra tilldelningarna för att kompensera för en eventuell brist.
Gåvorna får inte i något fall bytas mot sitt värde kontant eller mot någon annan gåva.
Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt för vinnarnas användning eller
icke-användning, eller till och med handel, av priserna.

I händelse av force majeure förbehåller sig arrangörsföretaget rätten att annullera
vinsten/vinsterna utan vederlag.

ARTIKEL 7 - ÄNDRING AV SPELDATUM OCH FÖRSTORING AV ANTAL VINSTER ATT VINNA

Arrangörsföretaget kan inte ådra sig något ansvar i händelse av force majeure eller
händelser utanför dess kontroll om det skulle avbryta detta spel. Det förbehåller sig också
rätten att förlänga eller begränsa deltagandeperioden, att skjuta upp det eller ändra dess
villkor, dess ansvar kan inte tas för detta faktum.

Tillägg och ändringar av dessa regler kan eventuellt publiceras under spelet och kommer
att betraktas som bilagor till dessa regler. Varje ändring kommer att bli föremål för
förhandsinformation på lämpligt sätt efter att ändringen har lämnats in till byrån för
kronofogdens förvaringsinstitut för dessa regler.

ARTIKEL 8 - ÅTERBETALNING AV DELTAGARAVGIFTER

Eftersom deltagande i tävlingen är gratis och utan någon skyldighet att köpa varor eller
tjänster, kan ersättning för kostnader som uppstått för förfrågningar om att överföra
reglerna inte erhållas.

Tävlingsreglerna kommer att finnas från 14/01/2022 på
https://www.pinklady2020.com.wdf-03.ovea.com/app/uploads/2022/01/SE-PL-reglement
-jeu-concours-PINK-CHEFS-JEU-CONSO.pdf

Deltagande i spelet med hjälp av en fast eller mobil internetuppkoppling utförd gratis eller
schablonmässigt (kabel, ADSL, optisk fiber, mobilt internetpaket) ger inte upphov till någon
ersättning i den mån det faktum att deltagaren t.ex. logga in för att delta i tävlingen
medför inga extra kostnader.



ARTIKEL 9 - ANSVAR
Deltagande förutsätter kunskap och acceptans av Internets egenskaper och
begränsningar, bristen på skydd av viss data mot eventuellt förskingring eller hackning
och risken för kontaminering av eventuella virus som cirkulerar på nätverket.
Arrangörsföretaget avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar i händelse av missbruk eller
incident relaterad till användningen av datorn, tillgång till Internet, underhåll eller fel på
spelservrarna, linjetelefonen eller någon annan teknisk anslutning, skicka formulär till en
felaktig eller ofullständig adress.
Det är upp till alla deltagare att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sin egen data
och/eller programvara som lagras på deras datorutrustning mot alla attacker.

Arrangörsföretaget kommer att göra sitt bästa för att tillåta åtkomst till Spelet.
Arrangörsföretaget kan när som helst, särskilt av tekniska skäl, uppdatera, underhålla,
avbryta åtkomsten till sajten och till Spelet. Arrangörsföretaget kommer under inga
omständigheter vara ansvarig för dessa avbrott och deras konsekvenser. Någon
ersättning kan inte krävas i detta avseende.

Dessutom kan det arrangerande företagets ansvar inte på något sätt behållas i händelse
av leveransproblem eller förlust av post eller e-post (särskilt när det gäller leverans av
priser). Alla vinster som skickas av arrangörsföretaget till en vinnare som inte har hämtats
ut eller returneras av posten av någon annan anledning kommer att gå förlorade för
vinnaren och kommer att förbli förvärvade av arrangörsföretaget. Arrangörsföretaget kan
inte hållas ansvarigt för dåligt fungerande internetnätverk, inte heller för förseningar,
förluster eller skador till följd av post- och förvaltningstjänster.

ARTIKEL 10 - IMMATERIELLA, LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA RÄTTIGHETER

Bilderna som används på spelsajten, de representerade föremålen, de varumärken och
handelsnamn som nämns, grafik- och datorelementen och databaserna som utgör
spelsajten, är exklusiva egendom av deras respektive ägare och kan inte extraheras,
reproduceras eller användas utan den senares skriftliga tillstånd, påföljd av civilrättsligt
och/eller straffrättsligt åtal.

ARTIKEL 11 - PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som samlas in som en del av deltagandet i tävlingen samlas in av
arrangören och är föremål för behandling, under dennes ansvar, uteslutande avsedd att
hantera deltagandet i tävlingen, utse vinnarna, överlämna priserna. . De kommer inte att
hållas bortom prestationsgränserna för dessa tre skyldigheter.



För validering och med hänsyn till deltagande är alla uppgifter obligatoriska. Följaktligen
informeras deltagarna om att deras deltagande inte kommer att valideras om de
motsätter sig insamlingen av dessa uppgifter. Uppgifterna som samlas in är för
arrangörens exklusiva användning. I vilket fall som helst är de inte föremål för någon
kommunikation eller överföring till tredje part.

ARTIKEL 12 - ATTRIBUTION AV JURISDIKTION OCH TOLKNING AV FÖRESKRIFTERNA

Eventuell tvist om tolkningen av bestämmelserna kommer att avgöras av det
arrangerande företaget.

Deltagande i detta spel förutsätter ett oreserverat godkännande av (i) dessa regler i alla
deras bestämmelser, (ii) de etiska regler som gäller på Internet (etikett, stadga om gott
uppförande, etc.) samt (iii) lagarna och gällande bestämmelser på franskt territorium och
särskilt gällande bestämmelser för spel och lotterier. Ingen telefon eller skriftlig förfrågan
kommer att besvaras angående tolkningen eller tillämpningen av dessa regler,
mekanismerna eller villkoren för Spelet, såväl som listan över vinnare. I händelse av tvist
kommer endast ett rekommenderat brev med mottagningsbevis skickat inom en period
av högst 30 dagar efter spelets slutdatum att vara tillåtet. Förutom vid uppenbara fel är
det överenskommet att informationen som följer av det arrangerande företagets spel har
beviskraft i varje tvist om anslutningselementen och datorbehandlingen av nämnda
information relaterad till spelet.

Före alla rättsliga åtgärder relaterade till eller i samband med dessa regler (särskilt dess
tillämpning eller tolkning), åtar sig deltagarna att lämna in en vänskaplig och nådig
vädjan till det arrangerande företaget.

Deltagare omfattas av franska regler som gäller för spel och tävlingar. Varje tvist som inte
kan lösas i godo kommer att hänskjutas till de behöriga domstolar som huvudkontoret för
det arrangörande företaget är beroende av, utom i fallet med bestämmelser om allmän
ordning om motsatsen.

Spelreglerna har lämnats in till SAS EXADEX (Durroux-Lançon-Schuyten-Georget-Mathieu),
innehavare av en kronofogdekontor i MONTPELLIER, bosatt där 161 rue Yves Montand, Parc
2000


