
Tävlingsvillkor - LYCKOSPARKEN ®

1.  När du skickar in ditt bidrag till oss godkänner du Lyckosparkens tävlingsvillkor nedan.

2.  Lyckosparken® arrangeras av Sparbanksstiftelsen Norrbotten och pågår mellan den 14 november  2022 och  
 8 februari 2023.

3.  Tävlingen är öppen för dig som har registrerat bolag med godkänd F-skattsedel och säte i någon av orterna  
 Boden, Haparanda, Kalix eller Luleå. 

4.  Med Lyckosparken® vill Sparbanksstiftelsen Norrbotten, i enlighet med stiftelsens vision, belöna företag och  
 entreprenörer som bidrar till ett levande Norrbotten och som verkar i Sparbanksstiftelsens verksamhetsområ- 
 de, det vill säga kommunerna Boden, Haparanda, Kalix och Luleå. 

5.  Tävlingsanmälan kan endast göras via ansökningsformulär på Sparbanksstiftelsen Norrbottens hemsida.  
 (www.sparbanksstiftelsennorrbotten.se) under perioden 14 november-18 december 2022. Bidrag som skickas  
 in efter den 18 december 2022 kommer inte att beaktas.

6.  När anmälningsperioden gått ut görs ett urval av inskickade tävlingsbidrag och fem (5) finalister väljs ut.  
 Personerna som genomför urvalet består av Sparbanksstiftelsen Norrbottens styrelse och förtroenderåd.   
 Valet av finalister kan inte överklagas. Sparbanksstiftelsen Norrbotten meddelar finalisterna att de går till final  
 genom de kontaktuppgifter som angetts i tävlingsformuläret. Finalisterna kontaktas mellan 15 och 20 januari  
 2023. Namnen på finalisterna kommer även att publiceras på www.sparbanksstiftelsennorrbotten.se samt  
 Sparbanksstiftelsen Norrbottens sociala plattformar. 

7.  De utvalda finalisterna kommer att bjudas in till en finaldag där de får pitcha/presentera sin affärsidé för en  
 tävlingsjury och svara på juryns frågor. Finaldagen äger rum 8 februari på Vetenskapens Hus i Luleå.   
 Observera att deltagande på finaldagen är en förutsättning för att kunna vinna pris och ta del av vinst. 

8.  Tävlingsjuryn kommer att annonseras senast 9 januari, genom publicering av juryns namn på  
 Sparbanksstiftelsen Norrbottens hemsida samt Sparbanksstiftelsen Norrbottens sociala plattformar.  
 Tävlingsjuryn kommer att bestå av fem (5) representanter från Sparbanksstiftelsen Norrbotten, Swedbank och  
 externa organisationer.

9.  Av de bidrag som valts ut som finalister och som presenterar sina bidrag på finaldagen kommer tre (3) företag  
 att tilldelas pris under förutsättning att tävlingsvillkoren är uppfyllda. Efter genomförda pitchar/presentationer  
 presenterar tävlingsjuryn vilka de tre (3) vinnande bidragen är och vilka summor de erhåller. Detta sker samma  
 dag som finaldagen äger rum. Finalisterna kommer även att publiceras på  Sparbanksstiftelsens hemsida och  
 sociala plattformar. Tävlingsjuryns val kan inte överklagas.



10.  Juryn delar ut följande priser: 
 1: a pris: 150 000 kronor
 2: a pris: 75 000 konor
 3: e pris: 50 000 kronor

11.  Vinstsumman, som är en skattepliktig intäkt för vinnande bolag, betalas ut till de vinnande bidragens företags- 
 konto.
 
12.  Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra  
 rättigheter som kan gälla för bidraget.

13.  Sparbanksstiftelsen Norrbottens representanter som administrerar och/eller utser finalister hanterar inkomna 
 tävlingsbidrag med sekretess. Externa personer som hanterar bedömningen eller deltar i juryn och bedömer  
 finalister har tecknat en sekretessförbindelse avseende information som de får inom ramen för denna tävling.

14.  Sparbanksstiftelsen Norrbottens styrelse och förtroenderåd får inte delta i tävlingen. Detsamma gäller för  
 andra som arbetar med tävlingen, jurymedlemmar samt familjemedlemmar till juryn. 

Behandling av personuppgifter: Sparbanksstiftelsen Norrbotten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av  
lämnade personuppgifter. Sparbanksstiftelsen Norrbotten behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera   
och genomföra tävlingen. Dina personuppgifter lagras till dess tävlingen avslutats och raderas efter avslutad tävling.


