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•  Du skal være min. 18 år for at kunne deltage i konkurrencen

•  Konkurrencen løber fra 01/07 2020 til 19/07 2020.

•  Der er i alt 104 præmier med en samlet af værdi af op til DKK 1.000.000,00. Hver præmie 
består af 25 minutters livekoncert med en udvalgt kunstner. Koncerterne afvikles den 
25/7 hos vinderne, og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Gevinstafgift er 
betalt. 

•  De 104 præmier fordeles ud over hele Danmark. Der findes min. 10 vindere pr. region. 

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du automatisk nærværende 
konkurrencebetingelser. Du bedes derfor læse konkurrencebetingelserne nøje, før du 
deltager i konkurrencen.

Udbyder af konkurrencen er:

LB Forsikring 
Amerika Pl. 15 
2100 København 
Tel: +45 33 11 77 55

Muskelsvindfonden 
Kongsvang Alle 23 
8000 Aarhus 
Tel: +45 89 48 22 22

Carlsberg Danmark A/S  
J.C. Jacobsens Gade 1  
1799 København V  
Tel: +45 3327 3327

Herefter blot ’Udbyderne’.

Konkurrencen er ikke oprettet eller drevet af Facebook Inc. – det vil sige, at konkurrencen 
hverken er sponsoreret eller administreret af eller associeret med Facebook eller Instagram. 
Du vil som deltager i konkurrencen udelukkende få tilsendt Facebook-meddelelser, som 
omhandler konkurrencen. Dine oplysninger vil ikke blive givet videre til tredjepart.

Sådan deltager du

Du skal afgive dine oplysninger samt indstille dit sted som koncertsted i en motiveret 
ansøgning, der sendes til Udbyderne I forbindelse med din ansøgning skal du afkrydse 
hvilke artister, du helst ser give koncert til din Grønnere Grøn fest. Du er med i 
lodtrækningen, når du har indsendt din ansøgningen inden for konkurrenceperioden.

Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Deltagere skal endvidere være 
bosat på Sjælland, Fyn eller i Jylland, eller en ø med broforbindelse. Der må kun deltage én 
person pr. husstand. 

Konkurrence: Bliv vært for en 
livekoncert til Grønnere Grøn
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Udtrækning af vindere

Konkurrencen starter d. 1. juli, 2020 og slutter d. 19. juli 2020. Vindere udtrækkes løbende 
fra d. 10. juli 2020 frem til 23. juli, 2020. Vinderne udtrækkes i samarbejde med NOVA og 
UNCOVERmusic.dk.

Der trækkes lod imellem alle besvarelser i konkurrencen. Vi fordeler besvarelserne efter 
region, så vi tilsikrer, at der afholdes Grønnere Grøn i alle regioner i Danmark. I alt udloddes 
104 præmier. 

Præmien bortfalder, hvis ikke Udbyderne er i stand til at kontakte vinderen. 

Udbyderne forbeholder sig retten til at diskvalificere eller afvise en deltager fra 
konkurrencen, såfremt denne ikke har udfyldt alle oplysninger i sin ansøgning, har angivet 
ukorrekte oplysninger eller det skønnes, at det ikke vil være muligt at afholde Grønnere 
Grøn hos vedkommende i overensstemmelse med ordensbekendtgørelsen eller ud fra en 
sikkerhedsmæssig betragtning. 

Det understreges, at Udbyderne forbeholder sig retten til at diskvalificere eller afvise en 
deltager fra konkurrencen, såfremt det ikke vil være muligt at afholde Grønnere Grøn inden 
for rammerne af politiets forbud. Vinderen må dermed ikke offentliggøre, at denne har 
vundet, eller hvor koncerten skal foregå, og må alene invitere sin familie og nære venner. 
Arrangementet må dermed ikke være offentligt, og skal afholdes i vinderens private bolig 
eller have med tilknytning til den private bolig, som vinderen har fuld råderet over. 

Udbyderne forbeholder sig slutteligt retten til at diskvalificere eller afvise en deltager 
fra konkurrence, hvis det ikke vil være muligt at afholde koncerten hos denne i 
overensstemmelse med bekendtgørelser og regler vedrørende COVID-19. 

Præmien

Der er i alt 104 præmier med en samlet af værdi af op til DKK 1.000.000,00. Hver præmie 
består af 25 - 45 minutters livekoncert med en udvalgt kunstner. Koncerterne afvikles den 
25/7 hos vinderne, og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Gevinstafgift er betalt. 

Præmien inkluderer evt. opstilling af teknisk udstyr. 

Udbyderne påtager sig intet ansvar for præmierne, herunder i relation til afholdelsen af 
koncerterne eller skuffede forventninger ved manglende afholdelse.

Særlige vilkår vedr. de fire hovedpræmier

•  I tilfælde af, at du vinder én af de fire hovedpræmier, kan repræsentanter for Grønnere 
Grøn komme på besøg senest den 24/7 for at aftale og sikre den bedste afvikling og 
sikkerhed omkring stedet for koncerten. 

•  Grønnere Grøn kan evt. påbegynde klargøring og opstilling m.m. den 24/7 og afhente 
eventuelt udstyr den 26/7.

•  Grønnere Grøn kan evt. afholde lydprøver både den 24/7 og 25/7. 

•  Grønnere Grøns samarbejdspartner Pineapple har lov til at filme koncerten, koncertstedet 
og gæsterne. Dette vil blive sendt live i aftensproduktion og efterfølgende genudsendt på 
tv, web og/eller sociale medier.
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•  Du og gæsterne må ikke være synligt berusede under optagelserne.

•  Alle gæster skal udfylde en deltagerkontrakt, hvor de tillader at blive filmet, samt at dette 
vises på tv, web og sociale medier. 

•  Du må ikke opsætte bannere eller lignende med eksterne navne, logoer, 
forretningskendetegn m.v. eller i øvrigt foretage markedsføring på stedet. Udbyderne afgør 
om der er tale om uønsket markedsføring.

•  Udbyderne bestemmer koncerttidspunktet den 25/7 af hensyn til evt. tv-transmission.

Immaterielle rettigheder 

Alle immaterielle rettigheder, der måtte blive skabt i forbindelse med en Grønnere Grøn 
koncert, tilhører Udbyderne under hensyn til ophavsretslovens §§ 3 og 38. Rettigheder til 
videreudnyttelse via retransmission/videreudsendelse, TV til offentlig visning og andre 
sekundære fremførelsesformer tilhører ligeledes Udbyderne. Der foreligger dermed ingen 
overdragelse af rettigheder til vinderen. 

Udbyderne beholder endvidere enhver immaterielle rettighed i relation til sin virksomhed 
og sit brand, herunder men ikke begrænset til kendetegn og varemærker. Der overdrages 
således heller ikke nogen form for rettighed til vinderen af konkurrencen i denne 
henseende. 

Aflysning

•  Artisten er berettiget til at aflyse koncerten i tilfælde af dokumenterbar sygdom, herunder 
også ved milde symptomer jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19.

 •  Hvis artisten aflyser mere end tre dage før d. 25/7, vil Grønnere Grøn forsøge at skaffe 
en anden artist på samme vilkår.

•  Artisten kan aflyse/udsætte koncerten ved ankomst såfremt det tydeligt fremgår, at 
værten ikke overholder de generelle retningslinjer, herunder at:

 •  Der er offentlig adgang til koncerten

 •  Koncerten afholdes på en lokation, hvor værten ikke har fuld råderet

 •  Forsamlingsforbuddet er overtrådt / for mange gæster

•  Værten er berettiget til at aflyse koncerten ved dokumenterbar sygdom, herunder også 
ved milde symptomer, jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19. Såfremt 
værten ønsker at aflyse skal artisten samt en repræsentant for Grønnere Grøn orienteres 
så snart som muligt.

•  Artist og vært er berettiget til at aflyse i tilfælde af Force Majeure, herunder, men ikke 
begrænset til, krig, terror, naturkatastrofer, epidemier og enhver lignende begivenhed, 
der må antages at gøre opfyldelsen af aftalen umulig eller urimeligt byrdefuld for én eller 
begge part(er).

•  I tilfælde af aflysning, uanset årsag, kan Udbyderne og samarbejdspartnere ikke holdes 
ansvarlige for evt. tab eller gener.
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Persondata 

Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtykke til registrering af navn og øvrige 
kontaktoplysninger, som vi vil bruge til at kontakte dig i tilfælde af, at du vinder 
konkurrencen. 

Hvis du ikke vinder konkurrencen, vil alle data om dig blive slettet, herunder din ansøgning, 
medmindre du har givet særskilt samtykke til, at vi må kontakte dig.

Hvis du vinder konkurrencen, vil du modtage en erklæring om brug af din persondata. Dette 
være sig i første omgang brug af navn, foto fra sociale medier og det uploadede materiale, 
som vil blive brugt i markedsføringsmæssig henseende samt muligheden for at kontakte dig 
på dagen.

Derudover vil erklæringen regulere i hvilken udstrækning, videooptagelser fra koncerten 
med dig og andre, vil blive brugt, samt jeres rettigheder i den forbindelse. 

Hvad skal du i øvrigt vide? 

•  Udbyderne er ikke ansvarlige for eventuelle trykfejl. Grønnere Grøn er endvidere ikke 
ansvarlig for forsinkelser, herunder forsinkelser forbundet med afsendte meddelelser, 
dette uanset om forsinkelsen medfører, at en vinder får ringe eller ingen mulighed for at 
acceptere præmien inden en given frist. Ved mistanke om snyd har Grønnere Grøn ret til 
at tjekke op på og udelukke deltagere. 

•  Facebook og Instagram er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, 
sponsorat eller på anden vis. 

•  Spørgsmål omkring konkurrencen eller aktiviteterne på siden kan rettes til: 

 •  Grønnere Grøn, Muskelsvindfonden, Kongsvang Allé 23, Aarhus C,  
info@muskelsvindfonden.dk 

Ansatte hos Grønnere Grøn, Carlsberg Danmark, TV 2, NOVA, LB Forsikring og 
Muskelsvindfonden må ikke deltage i konkurrencen. 
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