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Tävlingsregler för StuFFs julkalender 2020 

För att kunna vinna i någon av tävlingarna måste du: 
 

1. Vara medlem i StuFF 
2. Följa oss på Instagram och Facebook  
3. Gilla inlägget om tävlingen på vår Instagram  
4. Maila ditt svar till julkalender@stuff.liu.se samma dag som tävlingen publicerats. (Vinnaren 

utses alltid dagen efter tävlingsdagen) 
5. I mailet skriver du även ditt LiU-id, ditt namn och ditt instagram-namn så att vi kan 

kontrollera att alla ovanstående punkter har efterlevts.  
 

Lite detaljer om tävlingen: 
- Tävlingar där prisutdelning kommer att ske inträffar varje måndag, tisdag och torsdag i 

december fram till julafton. 
- Vinnarna utses alltid dagen efter tävlingen.  
- Vinnarna av måndagstävlingarna samt torsdagstävlingarna kommer att meddelas via mail på 

fredag den 11 december eller onsdag den 23 december. Vinnaren för den 24 december 
kommer att meddelas den 11 januari via mail.  

- Vinnare av tisdagstävlingarna meddelas alltid på onsdagen, dagen efter tävlingen.  
- Under varje tävlingsinlägg finns information om hur vinsten kommer att delas ut. Hur 

vinsten delas ut kan komma att ändras men vinstutdelningen sker alltid i dialog med 
vinnaren.  

- Vinnaren ansvarar för att kunna hämta ut sin vinst.  
- Vinsterna delas ut vid olika tillfällen beroende på utdelningsmetod samt vinnarens 

möjligheter för att hämta ut vinsten. StuFF ska möjliggöra chansen att kunna hämta ut sin 
vinst senast under januari månad. Om vinnaren av någon anledning önskar hämta ut sin 
vinst senare sker detta i dialog med StuFF. 

- Det kommer finnas möjlighet att hämta ut sin vinst både i Linköping och i Norrköping.  
- En medlem kan vinna endast en tävling med vinst. Om en medlem redan har vunnit ett pris 

i en av tävlingarna i StuFFs julkalender 2020 så kan hen inte vinna ett till pris i StuFFs 
julkalender 2020.  


