Regler för Naturskyddsföreningens Innovationstävling
1. Bakgrund
Målet med Naturskyddsföreningens Innovationstävling är att det ska skapas nya tekniska lösningar som ger
en ökad energieffektivisering och som dessutom skapar förutsättningar för att minska användningen av icke
hållbara energikällor och gynna hållbara alternativ. Tävlingen arrangeras av Naturskyddsföreningen som
ansvarar för innehållet och bedömningar. Till tävlingen har Naturskyddsföreningen knutit olika samarbetspartners som efter att tävlingen är avslutad kan, om intresse finns, stötta innovatörer. Dessa samarbetspartner
är Vinnova, Folksam, GodEl, Jämtkraft, Trollhättan Energi och Svenska Uppfinnareföreningen.

2. Sekretess i tävlingen
Med undantag för Naturskyddsföreningens rätt till publicering av vinnande tävlingsbidrag enligt punkt 6
nedan åtar sig Naturskyddsföreningen att behandla alla tävlingsbidrag under sekretess och att inte sprida
information som kan medföra att tävlingsdeltagarens möjlighet att söka patentskydd eller mönsterskydd för
sitt tävlingsbidrag äventyras. Naturskyddsföreningen ska tillse att de personer som arbetar internt med tävlingen, liksom de personer som sitter i juryn ska iaktta sekretessåtagandet enligt ovan. De som jobbar med
tävlingsbidragen och/eller sitter i juryn har samtliga skrivit på ett sekretessavtal som skyddar alla tävlandes
bidrag.

3. Behörighet och registrering
Tävlingen är öppen för alla över 18 år som är folkbokförda eller har sin hemvist i Sverige. Naturskyddsföreningen välkomnar bidrag från både enskilda individer och lag, samt från organisationer och företag.
Följande är uteslutna från att delta i tävlingen:
•

Medlemmar i juryn samt experter eller andra personer som konsulterats av juryn och som
tagit del av ansökningar

•

Närstående till medlemmar i juryn, eller personer med annan form av stark kommersiell
koppling till medlemmar i juryn.

Samtliga tävlingsdeltagare ska skicka in sina bidrag i enlighet med de villkor som anges av Naturskyddsföreningen. Endast bidrag som mottagits och bekräftats av Naturskyddsföreningen före 1 januari 2015 är
berättigade att delta i tävlingen.
Tävlingsdeltagare kan endast tävla med ett bidrag i tävlingen.
Tävlingsdeltagarna måste tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information gällande kontakt- och
personuppgifter.

Allt inskickat material ska presenteras och lämnas in på svenska.
Tävlingsdeltagaren garanterar att alla fotografier, texter och annat inlämnat material är producerat och ägs
av tävlingsdeltagaren. Tävlingsdeltagaren garanterar att inte någon del av sin prestation (eller annans prestation för vilken tävlingsdeltagaren svarar) inom ramen för tävlingen, inklusive samtliga metoder, processer,
tekniker, know-how etc. som används för sådan prestation, eller något resultat som framkommer inom ramen
för tävlingen, inklusive därtill hörande immateriella rättigheter, gör intrång i rättighet tillhörande tredje man
– vare sig genom innehav, nyttjande, vidare upplåtelse, överlåtelse eller på annat sätt. Tävlingsdeltagaren
ska hålla Naturskyddsföreningen och medlemmarna i juryn skadelösa från samtliga eventuella anspråk från
tredje man avseende intrång i sådana immateriella rättigheter.
Naturskyddsföreningen ska inte vara ansvarigt för bidrag som går förlorade, är försenade eller skadade.
Bidrag som inte lämnats in i enlighet med dessa villkor och alla andra regler och anvisningar, eller bidrag
som är ofullständiga eller oläsliga (i enlighet med Naturskyddsföreningens åsikt) kommer att uteslutas från
tävlingen.

4. Jury, utvärderingskriterier och utnämning av vinnare
En jury som utses av Naturskyddsförenigen kommer att utvärdera alla bidrag och utnämna vinnarna. I
ansökan ges en översiktlig bild av de utvärderingskriterier som ligger till grund för hur bidragen kommer
bedömas.
Juryn har ensamt rätten att utse vinnarna utifrån vilket bidrag som i högst utsträckning uppfyller utvärderingskriterierna.
Tävlingsregler och pris kan när som helst varieras eller ändras.
Juryn är inte skyldig att utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, saknas bidrag som uppfyller
utvärderingskriterierna.
Ofullständiga och/eller felaktiga bidrag samt bidrag som inte uppfyller alla utvärderingskriterier, kan
diskvalificeras.
Juryn lämnar inte feedback till de tävlingsdeltagare som inte går vidare i tävlingen.
Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

5. Pris
En beskrivning av pris finns på tävlingens hemsida. Vinnarna i deltävling 1 belönas med 10 000 kr
(Naturskyddsföreningen kommer att dra av skatter och avgifter). I deltävling 2 kommer 1-3 vinnare dela på
100 000 kr (Naturskyddsföreningen kommer att dra av skatter och avgifter).

Den som utses till vinnare och inte kan ta emot priset får inte överlåta priset eller utse någon annan till
vinnare.
Om en vinnare inte vill mottaga sitt pris, kan juryn däremot tilldela priset till vad juryn anser vara det näst
bästa tävlingsbidraget. Den som mottager ett pris, kommer att vara ensam ansvarig för erläggande av alla
tillämpliga skatter relaterade till att acceptera priset.

6. Finalister och vinnare
Finalisterna ska kunna delta i den slutliga presentationen av sina bidrag, antingen fysiskt eller virtuellt.
Efter den slutliga presentationen kommer vinnarna av tävlingen meddelas formellt via e-post, brev eller
telefon.
Efter juryns tillkännagivande av vinnarbidraget, har Naturskyddsföreningen rätten att utan ersättning publicera en beskrivning av det vinnande bidraget, vilket sker i samråd med vinnande part (de delar som är
sekretessbelagda publiceras ej).

7. Generella villkor
Genom att godkänna dessa villkor samtycker de tävlande till att följa Naturskyddsföreningens regler och
andra eventuella villkor för tävlingen.
Naturskyddsförengen är inte ansvariga för någon skada, förlust eller liknande som drabbar den tävlande
genom att delta eller att inte kunna delta i tävlingen.
I händelse av oförutsedda omständigheter, kan Naturskyddsföreningen ändra eller avsluta tävlingen utan
förvarning och utan rätt till ersättning till de tävlande.
Naturskyddsföreningen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst.
Dessa regler ska tolkas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister med anledning av tolkningen eller
tillämpningen av dessa regler ska avgöras av svensk domstol.

