
Målsmans samtyckesformulär  
 
 
Leo, vår barnmaskot, är kompis med mängder av barn med hörselnedsättning över hela världen! Nu 

kan de rita sin egen version av Leo och kanske få den publicerad i Phonaks kalender Leo 2018! 

 

 
Jag/vi 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(målsmans/målsmäns namn och efternamn) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(adress och telefonnummer) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(e-postadress, endast för att meddela vinnare) 
 
 
samtycker till att mitt/vårt barn 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(barnets namn och efternamn) 
 
 
får delta i en teckningstävling för Phonaks kalender "Leo 2018" som publiceras av Phonaks 
pediatriska affärsenhet. 
 
Jag/vi samtycker till villkoren i bilagan till detta dokument och godkänner att mitt/vårt barns teckning 
får användas till att skapa kalendern "Leo 2018". Vi godkänner dessutom att kalendern publiceras och 
distribueras i tryck till audionomer över hela världen. 
 
Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barns bild, hans/hennes namn, ålder och hemland kommer att tryckas 
bredvid teckningen i informationssyfte. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum, Namnteckning(s) 



Villkor för teckningstävlingen Leos kalender 2018 

Genom att delta i kampanjen samtycker varje deltagare helt och förbehållslöst och styrker att dessa 
villkor och bestämmelser är bindande. Tävlingen arrangeras av Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa i Schweiz, telefonnummer [+41 58 928 01 01]. 
 
Bestämmelser för teckningen/inlämning 

 Tema: rita ditt Leo-mjukdjur för Leos kalender 2018 

 Ladda ner mallen från www.phonak.com/drawingleo och rita Leo inuti rutnätet (liggande 
format) 

 Skicka in originalteckningen tillsammans med detta samtyckesformulär till 
Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17,  
3280 Murten – Switzerland eller ditt lokala Phonak-kontor. 

 Skicka en digital porträttbild på ditt barn till susanne.wenger@phonak.com. Den kommer att 
placeras bredvid ditt barns teckning, tillsammans med barnets namn, ålder och hemland.  

 
Tävlingsperiod 
Tävlingen avslutas den 1 september 2017 vid midnatt svensk tid. Bidrag som inkommer efter denna 
tidpunkt kommer inte att bedömas. 
 
Pris 
De tolv vinnarna kommer att få ett Leo-paket som bland annat innehåller en Leo-leksak, en bok och 
en längdtabell. Phonak står för alla fraktkostnader. 
 
Så utses vinnaren 
Vinnaren kommer att utses bland samtliga giltiga bidrag av Phonaks pediatriska team i Stäfa i 
Schweiz. Vinnarna meddelas per telefon och e-post. Tävlingsresultatet är slutgiltigt och ingen 
korrespondens kommer att inledas. Kontant betalning eller överlåtelse av priset till annan person kan 
inte ske. Vinnande bidrag kommer att publiceras på Leo-tävlingens webbplats den 21 september 
2017.  
 
Regeländringar beträffande deltagande i tävlingen och inlämning 
Sonova förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förlänga, avbryta eller ställa in tävlingen i sin 
helhet eller delvis och tilldela priset bland giltiga bidrag som inkom innan det datum då tävlingen 
avbröts. Sonova är inte ansvarig för förlorade, försenade, ogiltiga, felaktiga eller avvikande bidrag på 
grund av tekniska eller mänskliga faktorer, vilket kan inträffa i samband med tävlingen. 
 
Utfärdade rättigheter 
Alla bidrag måste vara originalverk av barnet vars namn står på framsidan. Bidrag får inte göra 
intrång på tredje parts rättigheter beträffande upphovsrätt, varumärken eller äganderättigheter. 
Målsman överlåter obegränsade och globala rättigheter som kan överlåtas till Phonak vad beträffar 
användningen av den inlämnade teckningen i samband med kampanjen och marknadsföringen av 
Leo-kalendern för 2018. Dessutom medges samma rättigheter för marknadsföring i samband med 
Phonaks pediatriska produkter på sociala medier. Målsman samtycker till att teckningen kan 
kombineras med andra bilder, text och grafiska element, och/eller redigeras, beskäras, ändras eller 
på annat vis modifieras av Phonak i publiceringssyfte för Leo-kalendern för 2018. 
 
Integritetspolicy 
Phonak kommer att endast använda och lagra ditt barns bild, namn och e-postadress i anslutning till 
tävlingen. Phonak kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part i något annat 
syfte. 
  
 
Jurisdiktion 
Tävlingen och dess villkor och bestämmelser är föremål för schweizisk lagstiftning och tvister regleras 
uteslutande av domstolar i Schweiz. Beslut i tävlingen kan inte överklagas i domstol. 
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