Prisjakten – Regler
1. Prisjakten kommer äga rum under en 4 veckors period (v.37-40), där studenter kommer

kunna genomföra uppdrag för att sedan delta i utlottningen av priser varje vecka.
Tävlingen genomförs av Örebro studentkår tillsammans med en projektgrupp (där Örebro
universitet samt Örebro kommun är representerade).

2. Personen som deltar i tävlingen Prisjakten ska…
a. …vara registrerad student vid Örebro universitet.
b. … ha köpt ett ordinarie medlemskap i Örebro studentkår för (minst) höstterminen 2020.
3. 10 allmänna uppdrag publiceras på hemsidan varje måndag. Utöver dessa 10 uppdrag
kommer det finnas 5 kårsektionsspecifika uppdrag som kommer gälla under hela
tävlingen.
a. Du får välja själv vilken vecka du vill tävla med respektive kårsektionsuppdrag.
b. Varje uppdrag måste dokumenteras via bild eller video (se uppdraget).
c. Du kan sammanlagt tävla med max 7 uppdrag per vecka.
4. Delta i tävlingen genom att fylla i och skicka in formuläret du hittar på webbsidan (
www.orebostudentkar.se/prisjakten/ ). Där fyller de tävlande i namn, e-postadress och
vilka uppdrag som genomförts. Varje tävlande fyller i ett formulär var för sig.
a. Formuläret kommer att stängas varje söndag 23.59, efter det kommer inget formulär
att accepteras i tävlingen och vara med i utlottningen av några priser.
b. Fyll i max 7 genomförda uppdrag i formuläret. Överflödiga uppdrag kommer att
strykas.
c. En tävlande kan endast tävla med ett formulär per vecka. Om fler formulär skickas
in från en tävlande under en och samma vecka kommer endast det första bidraget
ingå i tävlingen.
5. Lottningen kommer ske efter varje avslutad tävlingsvecka, och vinnarna kommer att bli
kontaktad via den e-post som de har angivit vid ifyllande av formuläret. Varje genomfört
uppdrag kommer att få ett lottnummer, och därmed kan du som genomfört mer än 1
uppdrag vinna flera priser under samma vecka. Lottningen kommer att ske via en
slumpgenerator.
a. Vinnarna kommer att presenteras onsdagen efter att formulären skickats in på
Örebro studentkårs webbplats.
b. Vinnarna som kontaktas behöver svara via e-post inom 5 arbetsdagar för att
acceptera sitt pris. Om vinnaren inte har svarat, kommer vinsten gå vidare till en
annan lott.
c. För att få hämta ut sitt pris måste den tävlande uppvisa att det vinnande
uppdraget/lotten har genomförts. Om den tävlande inte kan det, kommer vinsten gå
vidare till nästa person.
d. Den tävlande måste även uppvisa ett giltigt medlemskap i Örebro studentkår för
hösten 2020.

