Sveriges unga akademis tävling

Prisfrågan 2015
Tävlingen är öppen för alla, sista inlämningsdag är 14 september 2015. Ledamöter i Sveriges
unga akademi, eller anställda vid Sveriges unga akademis sekretariat, samt deras
familjemedlemmar, kan dock inte delta.
Bidragen skickas via epost till prisfragan@sverigesungaakademi.se enligt instruktionerna på
tävlingens webbsida: http://sverigesungaakademi.se/prisfragan. Bidragen kan ta alla upptänkliga
former, men måste dokumenteras i digitalt format, så att de kan laddas upp t.ex. som en text,
bild, film, ljudfil eller länk. Det är inte tillåtet att skicka in bidrag på annat sätt.
Bidragen bedöms av en jury bestående av ledamöter från Sveriges unga akademi. Ledamöterna
kommer att bedöma hur nytänkande och tankeväckande samt hur väl utfört bidraget är.
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Genom att delta i tävlingen accepterar du därmed dess regel och villkor.
Det är fritt att delta i tävlingen och öppet för alla.
Tävlingsbidrag måste lämnas senast kl. 17:00:00 (GMT) den 14 september 2015.
Genom att delta i Prisfrågan så godkänner och bekräftar du att arrangörerna har
tillåtelse att motta dina uppgifter. Alla deltagare måste uppge namn och e-postadress.
Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare.
Bidragen måste vara nya, de får inte ha varit publicerade tidigare, eller inskickade till
någon annan tävling.
För att delta så måste du lämna ditt bidrag digitalt enligt de instruktioner som finns på
tävlingens webbsida.
Bidrag kan anta alla upptänkliga former: akademiska, litterära, konstnärliga,
audiovisuella eller musikaliska bidrag.
Lämna gärna tävlingsbidrag med en titel och en kort beskrivning av innehållet och dess
relevans för prisfrågan.
Vinnare kommer att meddelas via e-post i början av 2016.
Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.
Ditt bidrag innehåller inte något som kan uppfattas som stötande eller kränkande.
Ditt bidrag innebär inte intrång i upphovsrätt, varumärken, avtalsrättigheter eller andra
immateriella rättigheter eller patent för tredje person eller enhet, eller bryter mot någon
persons rätt till integritet eller publicitet.
Sveriges unga akademi förbehåller sig rätten att använda bidragen i sin interna och
externa kommunikation.
Arrangören tar inte ansvar för tekniska problem, till exempel med webbsidan eller vid
inskickande av bidrag, i samband med tävlingsdeltagandet.
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