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DEW  TOUR  AM  SEARCH  VIDEOKONKURRANSE 
OFFISIELLE REGLER

DET ER IKKE NØDVENDIG MED KJØP FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP ELLER 
BETALING VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE FOR EN DELTAKER.  

KUN ÅPEN FOR BEBOERE I NORGE SOM ER OVER 16 ÅR VED 
DELTAKELSESTIDSPUNKTET. 

DEW TOUR AM SEARCH Videokonkurranse (konkurranse) er sponset av PepsiCo 
Nordic Norway AS. Adresse: Lilleakerveien 4, 0283 Oslo Norway.Org nr: 875931172 
(“Sponsor”).  
1. KONKURRANSEPERIODE: Konkurransen begynner 1. Juni 2016, klokken 00:01 og
ender den 31. juli 2016, klokken 11:59. Sponsorens datamaskin vil være konkurransens 
offisielle klokke. 

2. DATOER FOR OPPLASTING, OFFENTLIG STEMMING OG DØMMING: I tabellen
under starter alle startdatoer klokken 00:01 og alle avslutningsdatoene klokken 11:59. 

RUNDE BESKRIVELSE STARTDATO  SLUTTDATO 
#1 a) Deltakers video lastes opp

(“opplastingsdatoer”):
b) Jurieringsdatoer for 

konkurransens dommere, for
å juriere alle de kvalifiserte
videoene (for å velge 5
videoer):

a) 1. Juni, 2016 

b) 1. Juli, 2016 

 a) 30. Juni, 2016 

 b) 8. Juli, 2016 

#2 a) Offentlig stemming på de fem
utvalgte videoene:

b) Bedømmelsesdatoer for 
konkurransens dommere til å
bedømme mellom de 5
utvalgte videoene:

a) 11. Juli, 2016 

b) 11. Juli, 2016 

 a) 24. Juli,2016 

 b) 24. Juli, 2016 

#3 a) Offentlig stemming på de 2
utvalgte filmene:

b) Bedømmelsesdatoer for 
konkurransens dommere, 
som skal dømme mellom de
to topp videoene:

a) 25. Juli, 2016 

b) 25. Juli, 2016 

 a) 31. Juli,2016 

 b) 31. Juli, 2016 

3. KVALIFISERING: Denne konkurransen er kun for lovlige beboere i Norge som er minst
16 år datoen de deltar. Deltakerne må være amatører på skateboard (definert som å ikke ha 
noen profesjonell sponsor og å ikke ha tjent noen penger på skateboarding), og må eie sitt eget, 
gyldige, norske pass (som ikke har gått ut på dato) som gir tillatelse til å reise mellom Norge og 
Nederland, mellom 1. August til 1. September 2016. 

Sponsoren PepsiCo Nordic Norway AS. og Fuse, LLC og deres respektive moderselskap, 
datterselskap og forbindelser, distributører, forhandlere og andre selskaper/konsulenter som er 
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involvert i gjennomføringen og utførelsen av denne konkurransen er referert til fra nå som 
konkurransens aktører. Involverte i konkurransen og hver av deres respektive nærmeste 
familiemedlemmer (for eksempel ektefelle, forelder, barn, søsken, stebarn) og personer som bor 
i samme husholdning med hver av dem er ikke berettiget til å delta i konkurransen. 
Konkurransen er ugyldig der det er forbudt eller begrenset med lov. Ved å delta i denne 
konkurransen, samtykker og bekrefter deltakeren at han eller hun oppfyller 
kvalifikasjonskravene (individuelt "deltaker" og kollektivt "deltakere") og samtykker i å være 
bundet av konkurransens offisielle regler (”Offisielle regler”), og er enig i at valgene gjort av 
konkurransens aktører, og deres respektive agenter, er endelig og bindende i alle saker som 
gjelder konkurransen.  

4. HVORDAN DELTA I KONKURRANSEN: Under konkurransens opplastingsdatoer, gå til
www.dewtour.com/amsearch  (“Nettside”), følg instruksjonene på skjermen og oppgi all 
nødvendig informasjon i påmeldingsskjemaet, (som inkluderer, men ikke er begrenset til) : Ditt 
fornavn, etternavn, e-postadresse, postadresse og fødselsdato. Deltakerne må deretter oppgi 
link til sin YouTube-video (deltakeren må være en registrert YouTube-bruker) der 
konkurransens bidrag (konkurransevideoen) ligger. Sponsoren kan også stille valgfrie spørsmål, 
men besvarelse av disse er ikke obligatorisk for å delta i konkurransen.   
Konkurransevideo: Din konkurransevideo (”Video”) kan ikke være lenger enn 2 minutter lang 
(Videoer lenger enn 2 minutter vil bli diskvalifisert). Din video må vise dine beste 
skateboardtriks. VIKTIG: Vennligst ikke forsøk å utføre et triks som er over ditt nivå. 
Restriksjoner: Din video må overholde alle av de følgende punktene, ellers kan den bli 
diskvalifisert på bakgrunn av sponsorens eget skjønn: 
Maksimum lengde: 2 minutter; 
Kan inneholde rå lyd, fanget under opptaket, men må ikke inneholde annen ekstra lyd; 
Flere vinkler kan vises i videoen, men hvert triks må vises i sin helhet, fra skateboardet forlater 
bakken til det lander igjen, i én vinkel; 
Hvert klipp som blir brukt til å produsere videoen må ha vært filmet i løpet av de siste to årene; 
og Videoen må: være ekte, inneholde alt originalt innhold (ingenting skal være kopiert eller 
klippet fra andre), være egenprodusert, ikke være publisert, har ikke blitt brukt i noen annen 
konkurranse, være i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter, ikke krenker en 
tredjepart og ikke krenker noen med opphavsrett eller varemerke. 
Deltakelses-begrensning: Det er en grense på ett (1.) bidrag per person som deltar i 
konkurransen. Deltakere som forsøker å bruke flere kontoer eller identiteter kan bli diskvalifisert 
på sponsorens eget skjønn. Innlegg mottatt fra enhver person som overskrider den fastsatte 
begrensningen, vil bli annullert. 
Sosiale medier: Ved å delta i konkurransen, forstår deltakeren at konkurransen på ingen måte 
er sponset, godkjent, eller administrert av Facebook, Instagram, Twitter, Google+ (eller andre 
sosiale medier) og at oppgitt informasjon om deltakeren kun er for sponsoren. Videre, 
samtykker deltakeren spesifikt til å frigjøre Facebook, Instagram, Twitter og Google+ fra alt 
ansvar i forbindelse med denne konkurransen.  
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5. YTTERLIGERE DETALJER:
Eierskap av video: Deltakeren må eie alt videoinnhold. Enhver person som vises i videoen, er 
identifisert i videoen, eller har bidratt til å produsere videoen, må gi eiendomsrett til deltakeren. 
Deltakeren må ha en signert og datert, skriftlig uttalelse fra en slik person godkjenner ethvert 
eierskap de måtte ha til videoen av deltakeren.  
Rettigheter: Deltakeren samtykker, ved å sende inn videoen (og annet relatert innhold) til 
konkurransen, gir han eller hun dermed tillatelse til de oppgitte aktørene (definert nedenfor) 
ikke-eksklusiv, royalty-fri rett til å bruke, poste, reprodusere, kopiere, publisere, vise frem, 
distribuere, utføre, oversette, tilpasse, endre og ellers utnytte videoen (og relatert innhold), og til 
å inkorporere videoen (og relatert innhold) i annet arbeid, og i et hvert marked og alle medier, 
over hele verden i all fremtid, uten betaling til deltakeren og uten eventuelle rettigheter til  
anerkjennelse eller integritet. Deltakeren garanterer for at han eller hun har eneretten til å 
innvilge slike rettigheter til de oppgitte partenes (definert nedenfor) reproduksjon, publisering, 
visning, og/ eller annen bruk av video (og relatert innhold) ikke vil krenke noen tredjeparts 
rettigheter, inkludert ubegrenset opphavsrett, varemerker, personvern eller publisitet, eller 
opprette krav om ærekrenkelse, falskt lys, underslag av idé, forsettlig eller uaktsom påføring av 
stress, eller kontraktsbrudd og deltakeren samtykker i å sikre og holde de oppgitte aktørene 
(definert nedenfor) fra eventuelle påstander om det motsatte. I tillegg, ved å delta og/eller å 
akseptere en konkurransepremie, en deltaker/konkurransevinner, eller potensiell vinner 
fraskriver også alle moralske rettigheter til video og relatert innhold. 
Upassende videoer: Enhver video som sponsoren, anser som upassende for publisering vil bli 
diskvalifisert. Videoer som inneholder følgende typer innhold vil bli erklært upassende og 
diskvalifisert: 

a) Videoer skal IKKE inneholde (eller fremme) banneord, vold, nakenhet, pornografi,
seksuell eksplisitt/uanstendig materiale, ulovlige, farlige, utrygge aktiviteter, noen form
for hat, obskønt/støtende innhold, støtte alkohol/ illegale rusmidler, tobakk eller
skytevåpen/ våpen, eller en bestemt politisk agenda;

b) Videoer skal ikke nedsettende, villedende eller nedvurdere de oppgitte partene (definert
nedenfor), eller deres respektive produkter, eller noe annet selskap/ produkt/ gruppe
eller person, eller være nedsettende ovenfor noen personer/ gruppe, og;

c) Videoer skal IKKE inneholde noen personlig identifisering, som for eksempel
registreringsnummer, personlige navn, e-postadresser eller gateadresser for noen
personer (levende eller døde).

6. OFFENTLIG STEMMING OG JURIERING AV KONKURRANSENS DOMMERE:
Vær vennlig å se tabell i punkt 2 ovenfor, for alle konkurransens videoopplastingsdatoer, 
offentlig stemmedatoer og jurieringsdatoer. 
Offentlig stemming:  Offentlig stemming er kun mulig i runde 2 og runde 3 (se offentlige 
stemmedatoer i punkt 2 ovenfor. Offentlig stemming er begrenset til en (1) stemme for kun en 
(1) video per person, per dag under de offentlige stemmedatoene. Den offentlige poengsummen 
av stemmene er summen av de totale godkjente, offentlige stemmene en video mottar innenfor 
de offentlige stemmedatoene.  
Tabell for videoutvalg: Kun vinneren av runde tre (#3) vinner en premie i konkurransen. 
Konkurransen er satt sammen av tre (3) runder som er beskrevet i tabellen nedenfor (og i 
tabellen i punkt 2 ovenfor). For hver runde, vil videoutvalget for neste påfølgende runde bli 
bestemt som følger:  
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RUNDE FOR HVER RUNDE VIL FØLGENDE 
AKTØRER BESTEMME HVILKE 

VIDEOER SOM SKAL GÅ VIDERE TIL 
NESTE RUNDE OG HVILKEN SOM 

SKAL VÆRE DEN ENDELIGE 
PRISVINNEREN: 

ANTALL 
VALGTE 

VIDEOER 
(ved slutten av 

hver runde) 

% Bidrag av hver 
dommer-/stemmeaktør 

(mot videoutvalg på 
slutten av hver runde) 

 

#1 a) Juriering av minst to av redaktørene 
fra TransWorldSKATEboarding.com. 

Topp fem (5) 
Videoer 

 
a) 100% 

#2 a) offentlig stemmeopptelling. 
	  
b) Juriering av minst to av redaktørene 
fra TransWorldSKATEboarding.com. 

Topp to 
(2) 

Videoer 

a) 45% 
	  

b) 55% 
 

#3 a) Offentlig stemmeoppteling. 
 
b) Juriering av minst to av redaktørene 
fra TransWorldSKATEboarding.com. 

En 
(1)  

Konkurranse- 
vinner 

a) 45% 
 

b) 55% 
 

 
Juriens kriterier:  Tabellen ovenfor viser konkurransens dommere. (”Dommere”). Den gir også 
en oversikt over bidraget, i prosent (%), til dommerne i konkurransens videoutvelgelse fra runde 
1 til 3. I hver runde vil dommerne gi hver video en poengsum fra 1 til 10 (der 10 er best) og vil 
bruke følgende jurieringskriterier (i like stor grad) for å nå gitt rangering: 

a) Samsvar med videoparameterne som som er beskrevet i de offisielle reglene.  
b) Tekniske ferdigheter av trikset som utføres. 
c) Kvaliteten på videoredigeringen. 
d) Hvor bra trikset landes. 

Uavgjort: Dersom det skulle bli uavgjort etter totalen av dommernes rangering og publikums 
stemmer (kollektivt ”kumulative poengsum”) vil en slik stilling (uavgjort) brytes av dommernes 
totale poenggivning (i like stor grad) for følgende kriterier: Teknisk utførelse av triks og 
kvaliteten på videoredigeringen.  
Alternativt vinnerutvalg: Dersom det, for en eller annen grunn, skulle være slik at en 
konkurransepremien ikke kan gis til en vinner som beskrevet her, vil premien gå til deltakeren 
med nest høyest kumulativ poengsum. (”Alternativ vinnerutvalg”) 
 
7. PREMIER OG OMTRENTLIG VEILEDENDE VERDI: En (1) førstepremie vil utdeles i 
konkurransen. Førstepremien er en tur for to personer (Konkurransens vinner og en gjest), til 
Amsterdam i Nederland fra 26. August 2016 to 28. August 2016 for å konkurrere i Dew Tour 
Amateur-konkurransen den 28. August 2016. Dersom vinneren er 16 eller 17 år gammel må en 
foresatt/forelder av vinneren godkjenne reisen og reisefølget. Vinnerens gjest (Gjesten) må 
være over 18 år (atten) når turen beskrevet nedenfor skal foregå. Førstepremien består av:  
a) Økonomiklasse flybilletter tur/retur Amsterdam Schipol Airport i Nederland, fra en større 
flyplass i nærheten av vinnerens bosted, i Norge (vinneren og gjesten må fly sammen); og b) 2 
netter med overnatting på et dobbeltrom. Alle detaljer rundt førstepremien (inkludert, men ikke 
begrenset til fly, seter, hotel og rom) vil utvelges utelukkende av sponsoren og kan endres når 
som helst basert på sponsorens eget skjønn. Premieturen må utføres på de ovennevnte 
datoene, ellers kan vinneren miste en hver rett til premien og den vil dermed gå videre til den 
alternative vinneren (fra ”Alternativt vinnerutvalg” som nevnt over). Omtrentlig verdi av 
hovedpremien er 10.000-15.000 NOK (faktisk verdi varierer basert på kostnad på flybiletter og 
hotell på bookingstidspunktet).  
8. Ikke inkludert i premien: Premien inkluderer IKKE følgende: Bagasje, avgifter, 
bakketransport, måltider/mat, in-flight-drikke, underholdning, room service, Wifi-utgifter, 
telefonutgifter, tips, uforutsette utgifter og personlige utgifter. Eventuelle utgifter/kostnader 
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forbundet med en premie, mottakelsen av -, bruk av- eller benyttelse av den, som ikke er 
beskrevet her, som inkludert i med premien, er vinnerens eget ansvar og vil ikke tilbys av 
sponsoren. En konkurransepremie er begrenset til å kun inkludere de detaljer som spesifikt er 
beskrevet her som en del av premien. Enhver del av hovedpremien som ikke aksepteres av 
vinneren vil utgå. 
 
Generelle betingelser for premie: Visuell premiegrafikk representerer ikke et nøyaktig bilde av 
noen av de tildelte premiene. Premiene kan ikke endres eller byttes i noe annet og premiene 
kan ikke overføres til noen andre, og det er ingen erstatning knyttet til premiene. Hvis en 
potensiell vinner er ukvalifisert, ikke i samsvar med de offisielle reglene, nekter å akseptere, 
eller ordntlig innløse, en premie, kan han eller hun på sponsorens eget skjønn diskvalifiseres og 
en alternativ vinner vil ta plassen. Uavhentet premie vil ikke bli erstattet og det vil ikke tildeles 
flere premier enn det som er angitt i de offisielle reglene.  
 
9. SLIK KREVER DU EN PREMIE: I løpet av tre (3) dager etter avslutning av 
konkurranseperioden vil en potensiell vinner bli tilsendt en melding på e-post med videre 
informasjon og instruksjoner for hvordan han eller hun kan kreve inn premien. En vinner er 
ansett for å være en potensiell vinner frem til bekreftelse på hans eller hennes kvalifikasjoner og 
etterlevelse av de offisielle reglene som bestemmes av sponsoren, på eget skjønn. 
Deltakere må sjekke sin e-post: Hver deltaker er ansvarlig for å sjekke sin e-post for å se etter 
vinnermeldingen fra sponsoren.  
Vinnerens ansvar: Den potensielle vinneren vil motta en melding på e-post (eller annen 
metode etter sponsorens valg) og vil bli pålagt å utføre og komme tilbake til (som angitt) 
sponsoren med følgende informasjon, innenfor en gitt tidsperiode (Tidsfrist): En erklæring om 
kvalifisering (inkludert et lovlig og offisielt utgivelsesskjema) og andre dokumenter som kreves 
av sponsoren (på sponsorens eget skjønn). I tillegg vil gjesten bli pålagt å utfylle og returnere et 
reisefølgeskjema (skjema) inkludert et lovlig offisielt utgivelsesskjema. Skjema vil ha den 
samme tidsfristen som vinnerens egne dokumenter og må returneres (som beordret) med 
vinnerens egne utfylte vinnerdokumenter i samme pakke/sending. Dersom noen av de 
ovennevnte obligatoriske dokumentene av vinneren eller gjesten ikke mottas av sponsoren 
innen tidsfristen, eller om noen av meldingene returneres som ikkeleverbare, eller om en 
potensiell vinner ikke svarer på vinnermeldingen i løpet av to (2) dager etter første forsøk, eller 
ikke returnerer et eller flere av de offisielle utgivelsesskjemaene eller andre skjema som er 
beskrevet som nødvending av sponsoren, eller om en potensiell vinner er forhindret i å reise i 
perioden som er spesifisert, kan den potensielle vinneren bli diskvalifisert og på sponsorens 
eget skjønn kan en alternativ vinner velges fra det alternative vinnerutvalget. Sponsoren er ikke 
ansvarlig for endring av e-postadresser, postadresser og/eller endring av telefonnummeret til 
deltakerne.  
 
Skatteansvar Vinneren er fullt og helt ansvarlig for alle skatter og avgifter som kan være 
aktuelle.  
 
ANSVARSBEGRENSNING: Konkurranseadministrasjonen og deres respektive tilknyttede 
selskaper , datterselskaper , representanter , rådgivere , entreprenører, juridisk rådgiver, 
reklame , PR , reklame , gjennomføring og markedsføringsbyråer, nettsideleverandører, web-
utviklere og deres respektive ledere, direktører, ansatte, representanter, fortredere og agenter 
er kollektivt referert til som de offisielle aktørene.  
Ved å delta i denne konkurransen aksepterer deltakerne at: 

a)        De offisielle aktørene er ikke ansvarlig for; tapt, forsinket, ufullstendig, stjålet, 
feilsendt, porto, kommunikasjon/meldinger som ikke blir levert, e-postmeldinger 
eller vanlig post; eller for en hvilken som helst datamaskin, telefon, satellitt, 
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kabel, nettverk, elektroniskmaskinvare, internettproblem eller feil på 
programvare, feil, tilkoblinger eller tilgjengelighet, uforståelige, korrupte 
sendinger , tjeneste-/ Internett-/ nettideleverandør, tilgjengelighet eller 
trafikkproblemer; eller noen tekniske, mekaniske, utskrift, typografiske eller andre 
feil; eller uautorisert menneskelig inngripen; eller feil og unøyaktig fangst av 
innhentet informasjon; eller unnlatelse av å fange opp, eller tap av, slik 
informasjon. 

b)        De offisielle aktørene er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktig 
informasjon, enten forårsaket av nettsidebrukere , manipulering , hacking eller av 
noe av utstyret eller programmering assosiert med eller benyttet i konkurransen 
og tar ikke ansvar for eventuelle feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekt, 
forsinkelse i drift eller overføring, kommunikasjonslinjefeil, teknisk feil, tyveri eller 
ødeleggelse og uautorisert tilgang til siden, eller noen konkurranserelatert 
nettside (r) 

c)        De offisielle aktørene er ikke ansvarlig for eventuelle skader, enten personlig 
eller eiendom, deltakeres eller for noen andres datamaskin relatert til  
konkurransen. 

d)        De offisielle aktørene skal ikke holdes ansvarlig for oppføringer som er angitt 
av automatisert datamaskin, programvare, mekanisme eller enhet, for 
påmeldinger utover de angitte grensene eller for oppføringer som er sent, 
smidde, forfalsket, forlagt , feilsendt , tuklet med, ufullstendig, slettet, skadet, 
ødelagt eller på annen måte ikke i samsvar med de offisielle reglene, og alle slike 
oppføringer kan på sponsorens eget skjønn, bli diskvalifisert. 

Rettslig: Dersom et bekreftet bidrag blir feilaktig slettet, tapt eller på annen måte ødelagt, 
skadet eller av andre grunner ikke akseptert som en oppføring i konkurransen, er deltakerens 
eneste rettighet å få delta i konkurransen på nytt (dersom konkurransen er stengt, har 
deltageren ikke ha noen andre rettigheter bortsett fra muligheten for å delta I fremtidige 
konkurranser fra sponsoren, med den forståelse at det ikke er noen garanti for en slik fremtidig 
konkurranse). 
Uforutsette hendelser: Dersom konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, 
forbeholder sponsoren seg retten til, etter eget skjønn, å avbryte, avslutte, endre eller utsette 
konkurransen og/ eller fortsette med konkurransen, inkludert valg av vinnere i en slik måte at de 
finner det rettferdig og rimelig.  
Lover og regler: Konkurransen følger Norges lover og regler.   
Ved å delta i konkurransen sier hver deltaker seg enig i:  

a) å være bundet av disse offisielle reglene og med alle gjeldende lover og av avgjørelsene  
til sponsor. Disse er bindende og endelige;  

b) å frafalle alle sine rettigheter til å bringe ethvert krav, handling eller fortsetter mot noen 
av de frigitte partene i forbindelse med konkurransen; og  

c) til evig og ugjenkallelig å gi ut informasjon om, forsvare og å holde hver av de offisielle 
aktørene fri for alle krav, søksmål, dommer, årsaker til handling, saksbehandling, krav, 
bøter, straffer, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige 
utenforstående advokatkostnader) som kan oppstå i forbindelse med: 

• Konkurransen, inkludert men ikke begrenset til noen konkurranserelatert aktivitet eller 
element av denne, og deltakerens video (og relatert innhold), samt deltakelse eller manglende  
evne til å delta i konkurransen; 
• Brudd på tredjepartspersonvern, personlig, publisitet eller eiendomsrettigheter;  
• Skrivefeil  eller trykkfeil i disse offisielle reglene eller eventuelle konkurransemateriale; 
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• Aksept, deltakelse i, mottak, reise relatert til, deltakelse i, levering av, besittelse, defekter 
på, bruk av, uten bruk, misbruk, manglende evne til å bruke, tap, skade, ødeleggelse, 
uaktsomhet eller forsett i forbindelse ved bruk av en premie (eller noen av dens komponenter); 
• Enhver endring i prising (eller komponenter derav) på grunn av utilgjengelighet eller på 
grunn av årsaker utenfor de offisielle aktørenes kontroll, inkludert naturlige hendelser, noen 
handling(er), regulering(er), for (er) eller forespørsel av en statlig eller kvasistatlig enhet (om 
ikke en slik handling (er), regulering (er), eller forespørsel, viser seg å være ugyldig ) , utstyr 
svikt , truet eller selve terrorhandlinger , jordskjelv , krig, brann, oversvømmelse , eksplosjon, 
uvanlig uvær , orkan , embargo , arbeidskonflikt eller streik ( enten lovlig eller ulovlig) , 
arbeidskraft eller materielle knapphet , transport avbrudd av noe slag , jobber tregt -ned , sivil 
ulydighet , opprør , opptøyer eller andre årsaker utenfor noen av de frigitte partenes kontroll , 
eller som ellers er tillatt i disse offisielle reglene ; 
• eventuelle avbrudd i eller utsettelse, kansellering eller endring av konkurransen;  
• menneskelig feil;  
• feil eller unøyaktig transkripsjon, mottak eller sending av noen del av en oppføring 
(inkludert, uten begrensning, registreringsinformasjon eller deler av denne);  
• eventuelle tekniske feil eller utilgjengelighet på siden eller telefonnett, datasystem, 
datamaskin online system, mobil enhet, datamaskin timing og / eller dateringsmekanisme, 
datautstyr, programvare, eller Internett-leverandør, eller posttjenesten som brukes av noen av 
den offisielle aktøren, eller av en deltaker;  
• avbrudd eller manglende evne til å få tilgang til konkurransen, siden eller andre 
konkurranserelaterte nettsteder eller noen online tjeneste via internett på grunn av maskinvare 
eller programvare kompatibilitetsproblemer;  
• skader på deltagers (eller tredje persons) utstyr som brukes til å få tilgang til 
konkurransen og/ eller dens innhold relatert til, eller fra noen del av konkurransen;  
• eventuelle tapte/ forsinkede dataoverføringer, utelatelser, avbrudd, feil og/ eller andre feil 
eller funksjonsfeil;  
• sene, mistede, stjålne, ødelagte, feilsendte, forsinkede, uleselige, ødelagte, , 
ufullstendige, som ikke kan leveres eller ødelagte oppføringer;  
• eventuell uriktig, uaktsom eller uautorisert handling eller unnlatelse av noen av de frigitte 
partene;  
• tapt, forsinket, stjålet, feilsendt, skadet eller ødelagt prising (eller liknende); 
•  og / eller; uaktsomhet eller forsett av deltakeren. 
Garanti:	  Alt I forbindelse med denne konkurransen, inkludert nettsiden og konkurransepremien 
og/ eller enhver og alle premiekomponentene, leveres "som den er" uten garantier av noe slag, 
verken direkte eller indirekte, ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet eller 
egnethet for et bestemt formål eller overtredelse. 
 
9.         KONFLIKT: Med unntak av der det er forbudt, er deltageren enig i at:  

a) alle tvister, krav og grunnlag for søksmål som følge av eller i forbindelse med denne 
konkurransen eller premier skal løses individuelt, uten å ty til noen form for 
gruppesøksmål ;  

b) alle krav, dommer og utmerkelser skal begrenses til faktiske utlegg , inkludert kostnader 
forbundet med å delta i denne konkurransen , men ikke i noe tilfelle advokatutgifter ; og  

c) ikke under noen omstendigheter vil deltakeren få lov til å få utmerkelser for, og deltaker 
fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve, indirekte, straffende, tilfeldige og 
følgeskader og andre skader, annet enn for selve utleggsutgifter. Deltakere aksepterer 
at Foreldelsesloven for å hevde noen krav skal være en periode på ett (1) år fra det 
tidspunkt søksmåls påløper, eller årsaken til handlingen skal inngis. 
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10.       PERSONVERN : All personlig identifiserbar informasjon av en konkurransedeltaker vil 
bli samlet inn av sponsoren eller dens utnevnte og brukes av sponsoren, dets datterselskaper, 
stedfortredere, agenter og markedsførere med formålet om å drifte en riktig administrasjon og 
gjennomføring av konkurransen som beskrevet i disse offisielle reglene og i samsvar med 
retningslinjer for personvern som er oppgitt på http://www.enthusiastnetwork.com/privacy/. 
 
11.   PUBLISERINGSRETTIGHETER : Ved å delta i konkurransen og/ eller akseptere en 
premie godtar hver enkelt deltaker å la de offisielle aktørene og/ eller deres respektive utpekte, 
den evigvarende rett til å bruke hans eller hennes navn, biografisk informasjon, bilder og/ eller 
liknende, videoer og uttalelser/ blogger (og hvis erklært en vinner, vinnerens adresse) for 
konkurranser/ konkurranser handel, kommersielt innhold, annonsering og reklame, til enhver tid 
eller ganger, i alle media som nå er kjent eller heretter oppdaget, inkludert live TV, over hele 
verden, inkludert men ikke begrenset til på World Wide Web og Internett, uten forvarsel, 
gjennomgang eller godkjenning og uten ytterligere kompensasjon, bortsett fra der det er forbudt 
ved lov. 
 
 
12.   VINNERENS FRASKRIVELSE AV KRAV: Ved å akseptere en konkurransepremie, 
samtykker en vinner til frivillig avkall på alle krav i forbindelse med skader, tap, kostnader, 
rettsmidler, krav, gjeld, forpliktelser, årsaker til handling og/ eller krav om behandling (kollektivt  
“krav") som en vinner måtte ha mot de offisielle aktørene og godtar å holde de offisielle 
aktørene fri fra alle krav som følge av eller i forbindelse med konkurransen og/ eller en 
konkurransepremie, inkludert men ikke begrenset til krav om personskade, materielle skader 
eller død og/ eller lemlesting (samlet kalt " skader ") som skjer med en vinner eller andre. I 
tillegg, ved å akseptere en premie, samtykker vinneren til å være ansvarlig for å undersøke 
detaljene rundt en premie, inkludert eventuelle farer forbundet med premien, og går med på å ta 
personlig ansvar for slike farer og eventuelle resulterende skader. 
 
.  
13.    GENERELT: Ethvert forsøk på deltakelse i denne konkurransen annet enn det som er 
beskrevet her er ugyldig. Hvis det blir oppdaget eller mistenkt ved sponsors eget skjønn at en 
deltaker har registrert eller forsøkt å registrere mer enn en gang, bruker flere e-postadresser, 
flere identiteter, flere kontoer, proxy-servere eller lignende metoder, vil deltakerens bidrag bli 
erklært ugyldig, og at bidraget vil være diskvalifisert til å vinne en premie. Dersom det blir 
oppdaget at noen deltaker forsøker å motta flere oppføringer over den angitte begrensningen, 
kan sponsoren, på eget skjønn, diskvalifisere deltakeren fra konkurransen. I tilfelle feil i 
identiteten til en vinner, vil vinneren bli erklært som den som utøver trikset som vises i videoen 
(med forbehold om de beskrevne krav og begrensninger). Sponsoren forbeholder seg retten til å 
diskvalifisere deltakelse i konkurransen til enhver person som tukler med driften av 
konkurransen, som opptrer i strid med de offisielle reglene, eller som handler på en usportslig 
måte eller med den hensikt å forstyrre den normale driften av konkurransen. All bruk av robot, 
automatisk, programmert tredjepart eller lignende metoder for å delta på noen måte i 
konkurransen vil bli diskvalifisert med det samme. 
14.    ADVARSEL FORSØK PÅ BEVISST SKADE PÅ NETTSIDE ELLER Å UNDERGRAVE 
DRIFTEN AV DENNE KONKURRANSEN ER Å BRYTE STRAFFELOVEN. DERSOM ET 
SLIKT FORSØK GJØRES , FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å SØKE 
KOMPENSASJON FRA DEN SOM ER ANSVARLIG FOR FORSØKET, ETTER LOVEN. 
Alle oppføringer, video og/ eller materiale innsendt, tilfaller sponsoren og vil ikke bli 
returnert. I tilfelle uenighet med noen konkurransedetaljer som finnes i disse offisielle 
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reglene og konkurransedetaljer som finnes i konkurransens reklamemateriell/ 
meldinger, skal detaljene i konkurransen som angitt i disse offisielle reglene gjelde.

Varemerker: Facebook og Facebook-logo er registrerte varemerker hos Facebook, Inc. 
Instagram og Instagram-logo er registrerte varemerker hos Instagram, Inc. Twitter og Twitter-
logo er registrerte varemerker hos Twitter, Inc. YouTube og Google+ og deres respektive logoer 
er registrerte varemerker hos Google, Inc. 
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DEW  TOUR  AM  SEARCH  VIDEO  CONTEST 
OFFICIAL RULES

NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR CLAIM A PRIZE. A PURCHASE OR 
PAYMENT WILL NOT INCREASE AN ENTRANT’S CHANCES OF WINNING.  

OPEN ONLY TO LEGAL RESIDENTS OF NORWAY WHO ARE AT LEAST 16 YEARS OLD AT 
THE TIME OF ENTRY. 

The DEW TOUR AM SEARCH Video Contest (“Contest”) is sponsored by PepsiCo 
Nordic Norway AS. Adress: Lilleakerveien 4, 0283 Oslo Norway.Org nr: 875931172 
(“Sponsor”).  
1. CONTEST PERIOD: The Contest begins on June 1, 2016 at 12:01 A.M. and ends on
July 31, 2016 at 11:59 P.M. CET. The Sponsor’s computer will be the official clock of the 
Contest. 

2. UPLOAD, PUBLIC VOTING, AND JUDGING DATES: In the below table, all the start
dates, start at 12:01 A.M. CET, and all the end dates, end at 11:59 P.M. CET. 

ROUND DESCRIPTION START DATE  END DATE 
#1 a) Entrant video upload dates

(“Upload Dates”): 

b) Judging dates for Contest judges
to judge all eligible videos (to 
determine top 5 videos): 

a) June 1, 2016

b) July 1, 2016

a) June 30, 2016

b) July 8, 2016

#2 a) Public voting of the top 5 videos:

b) Judging dates for Contest Judges
to judge between the top 5 videos: 

a) July 11, 2016

b) July 11, 2016

a) July 24,2016

b) July 24, 2016

#3 a) Public voting of the top 2 videos:

b) Judging dates for Contest Judges
to judge between the top 2 videos: 

a) July 25, 2016

b) July 25, 2016

a) July 31,2016

b) July 31, 2016

3. ELIGIBILITY: This Contest is offered only to legal residents of Norway who are at least
sixteen (16) years old at the time of entry, are amateur skateboarders (defined as having no pro 
model products sponsors and having made no money from skateboarding), and possess their 
own valid and unexpired Norwegian passport that permits travel between Norway and the 
Netherlands between 1.st of August to 1st of September 2016. 

The Sponsor, PepsiCo Nordic Norway AS. and Fuse, LLC and their respective parent 
companies,subsidiaries and affiliates, distributors, dealerships and other companies/consultants 
involved in the implementation and execution of the Contest are collectively referred to herein 
as the Contest entities (“Contest Entities”). Employees of the Contest Entities and each of their 
respective immediate family members (i.e., spouse, parent, child, sibling and the “steps” of 
each) and persons living in the same household of each are not eligible to participate in the 
Contest. Contest is void where prohibited or restricted by law. By participating in this Contest, 
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an individual who meets the eligibility requirements and enters the Contest (individually 
“Entrant” and collectively “Entrants”) agrees to be bound by these official rules (“Official Rules”) 
and agrees that the decisions of the Contest Entities and their respective agents shall be final 
and binding in all matters pertaining to the Contest.  

4. HOW TO ENTER THE CONTEST: During the Contest Upload Dates, go to
www.dewtour.com/amsearch  (“Page”) and follow the on-screen instructions and provide all of 
the requested information on the entry form, which includes (but is not limited to): your first and 
last name, email address, mailing address and date of birth. Entrants must then provide their 
YouTube video link (must be a registered YouTube user) where their Contest video is located. 
Sponsor may also ask optional questions; completion of these questions is not required to enter 
the Contest.  
Contest Video: Your Contest video (“Video”) must NOT be more than 2 minutes long (Videos 
longer than 2 minutes will be disqualified). Your Video must showcase your best skateboarding 
tricks. IMPORTANT: Please do not attempt a trick that is above your ability level. 
Video restrictions: Your Video must comply with all of the following or may be disqualified at 
Sponsor’s sole discretion: 
Maximum length: 2 minutes; 
May include the raw audio collected during filming but must not have any additional audio; 
Multiple angles may be shown in the Video, but each trick must be shown in its entirety from 
takeoff to landing in one angle;  
Any clips used to produce the Video must have been shot in the last two years; and 
Video must: be truthful, contain all original content (nothing copied from others), be self 
produced, be unpublished, have not been used in another competition, be in compliance with all 
applicable laws, rules and regulations, not infringe 3rd party rights, and not infringe any 
copyright or trademark. 
Entry Limit: Limit one (1) entry per person. Entrants attempting to use multiple accounts or 
identities may be disqualified, at Sponsor’s sole discretion. Entries received from any individual 
in excess of the stated limitation will be void. 
Social Media: By participating in the Contest, Entrant understands that the Contest is in no way 
sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook, Instagram, Twitter, 
Google+ (or any other social media site) and that the Entrant is providing his or her information 
to Sponsor and its designees only. Further, Entrant specifically agrees to release Facebook, 
Instagram, Twitter and Google+ from any and all liability associated with this Contest. 

5. ADDITIONAL VIDEO DETAILS:
Video ownership: Entrant must own all Video content. Any person who appears in the Video, is 
identified in the Video, or helped produce the Video must grant ownership rights to the Entrant. 
The Entrant must have a signed/dated written statement from any such person acknowledging 
the transfer of any ownership rights they may have in the Video to the Entrant. 
Video rights: Entrant agrees that by submitting the Video (and related content) in the Contest, 
the Entrant thereby grants the Released Parties (defined below) the non-exclusive, royalty-free 
rights to use, post, reproduce, copy, publish, display, distribute, perform, translate, adapt, 
modify, and otherwise exploit the Video (and related content) and to incorporate the Video (and 
related content) in other works in any and all markets and media worldwide in perpetuity and 
without any payment to Entrant and without any rights of attribution and integrity. Entrant 
warrants that they have the sole and exclusive right to grant such rights to the Released Parties 
(defined below) and that the Released Parties’ (defined below) reproduction, publishing, 
displaying, and/or other use of the Video (and related content) will not infringe on any rights of 
third parties, including without limitation, copyright, trademark, privacy, or publicity, or create 
claims for defamation, false light, idea misappropriation, intentional or negligent infliction of 
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emotional distress, or breach of contract and Entrant agrees to indemnify and hold harmless the 
Released Parties (defined below) from any claims to the contrary. In addition, by entering and/or 
accepting a Contest prize, an Entrant/Contest winner or potential winner also waives all moral 
rights to the Video and related content. 
Inappropriate Videos: Any Video which Sponsor, in its sole discretion, deems to be 
inappropriate for publication will be disqualified. Videos containing the following types of content 
will be declared Inappropriate and disqualified:  
a) Videos shall NOT contain (or promote) swear words, violence, nudity, pornography, sexually
explicit/suggestive material, illegal/dangerous/unsafe activities, any form of hate, 
obscene/offensive material, endorsements of alcohol/illegal drugs/tobacco, or 
firearms/weapons, or a particular political agenda;  
b) Videos shall NOT defame, misrepresent or disparage the Released Parties (defined below),
or their respective products, or any other company/product/group or person, or be derogatory of 
any person/group; and 
c) Videos shall NOT contain any personal identification, such as license plate numbers,
personal names, e-mail addresses or street addresses of any person (living or dead). 

6. PUBLIC VOTING AND JUDGING BY THE CONTEST JUDGES: Please see table in
section 2 above for all Contest video upload dates, public voting dates and judging dates. 
Public Voting:  Public voting is only possible in round 2 and round 3 (see public voting dates in 
the table in section 2 above). Public voting is limited to one (1) vote for only one (1) Video per 
person, per day during the public voting dates. The public vote score is the tally of the total 
eligible public votes a Video accumulates during the applicable public voting dates. 
Video Selection Table: Only the winner of round #3 wins a prize in the Contest. The Contest 
consists of three (3) rounds as detailed in the below table (and in the table in section 2 above). 
For each round, the Video selections for the next following round are determined as follows:  

ROUND FOR EACH ROUND, THE FOLLOWING 
 ENTITIES WILL DETERMINE WHICH 
VIDEOS ENTER THE NEXT ROUND, 

AND WHICH IS THE FINAL PRIZE 
WINNER: 

NUMBER OF  
VIDEOS 

SELECTED  
(at end of each 

round) 

% CONTRIBUTION 
BY EACH 

JUDGING/VOTING 
ENTITY (towards Video 
selection at the end of 

each round) 
#1 a) Judging by at least two editors from

TransWorldSKATEboarding.com. 
Top five (5) 

Videos a) 100%
#2 a) Public voting count.

b) Judging by at least two editors from
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top 
two 
(2) 

Videos 

a) 45%

b) 55%

#3 a) Public voting count.

b) Judging by at least two editors from
TransWorldSKATEboarding.com. 

One 
(1) 

Contest 
Winner 

a) 45%

b) 55%

Judging Criteria:  The above table lists the Contest judges (“Judges”). The above table also 
lists the contribution % that the Judges score contributes in each Video selection process from 
rounds 1-3. In each round, the Judges will assign each Video a rating from 1-10 (10 being best) 
and will use the following judging criteria (in equal measure) to reach the said rating: a) 
Compliance with the Video parameters as described in these Official Rules; b) Technical merits 
of tricks performed; c) Quality of Video editing, and; d) How well each trick was landed.  
Ties: If there are any ties after tallying the Judges rating and any applicable public voting tally 
(collectively “Cumulative Score”), such ties will be broken by tallying the Judges rating (in equal 
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measure) for the following two criteria: Technical merits of tricks performed and quality of Video 
editing. 
Alternate Winner Selection: If for any reason a Contest prize cannot be awarded to a winner 
as described herein, the Contest prize will be awarded to the entrant with the next highest 
Cumulative Score (“Alternate Winner Selection”). 

7. PRIZES, AND APPROXIMATE RETAIL VALUE: One (1) grand prize will be awarded in
the Contest. The grand prize is: A trip for two people (the Contest winner (“Winner”) and a 
guest) to travel to Amsterdam, Netherlands from August 26, 2016 to August 28, 2016 to 
compete in the Dew Tour Amateur contest on August 28, 2016. If the Winner is 16 or 17 years 
old, a legal guardian/parent of the winner must approve the travel and travel companion. 
The Winner’s guest (“Guest”) must be eighteen (18) years or older when the below mentioned 
Release (defined below) is executed. The grand prize consists of:  a) Coach class return airfare 
for the Winner and Guest to fly to and from Amsterdam Schiphol Airport, Netherlands from a 
major gateway airport closest to the Winner’s residence in Norway (Winner and Guest must fly 
together); and b) 2-nights lodging (double occupancy). All grand prize details (including, but not 
limited to flights, seats, hotel, and room) will be designated solely by Sponsor, and may be 
changed at any time based on Sponsor’s sole discretion. The prize trip must be taken on above-
mentioned dates or Winner may forfeit any right to the prize and the prize may be awarded to an 
alternate winner via Alternate Winner Selection. The total approximate retail value of the grand 
prize is 10.000-15.000 NOK (actual value may vary depending upon location of a Winner and 
fares/rates when booked).  
Not included in Prize: The prize does NOT include any of the following: baggage fees, ground 
transportation, meals/food, in-flight beverages, entertainment, room service, wifi charges, phone 
charges, gratuities, incidentals and personal expenses.  Any expenses/costs associated with a 
prize, its acceptance, use or enjoyment that are not listed herein as included with a prize are the 
Winner’s responsibility and will not be provided. A Contest prize is limited to only include those 
items specifically listed herein as being a part of a prize. Any portion of the grand prize not 
accepted by the winner will be forfeited. 
General prize conditions: Visual prize graphics may not accurately represent an awarded 
prize. Prize is non-transferable and non-assignable, and no substitution, exchange or cash 
equivalent will be allowed, except by Sponsor at Sponsor’s sole discretion. If a potential winner 
is found to be ineligible, is not in compliance with these Official Rules, declines to accept a prize 
or does not properly redeem a prize, the said potential winner may, at Sponsor’s sole discretion, 
forfeit the applicable prize and an Alternate Winner Selection may be performed. At Sponsor’s 
discretion, unclaimed prizes may not be awarded. No more than the stated number of prizes in 
these Official Rules will be awarded.  

8. HOW TO CLAIM A PRIZE: Within three (3) days of the close of the Contest a potential
winner will be sent an email notification with further instructions on how to claim his/her prize. A 
winner is deemed to be a potential winner pending verification of his or her eligibility and 
compliance with these Official Rules as determined by Sponsor, at Sponsor’s sole discretion. 
Entrants must check their emails: Each Entrant is responsible for monitoring his or her email 
account to check for any email winner notification from the Sponsor. 
Winner responsibilities: Potential winner will be notified by email (or other method at 
Sponsor’s discretion) and will be required to execute and return (as directed) within a stated 
amount of time (“Deadline”) an Affidavit of Eligibility (including where lawful a Publicity Release), 
and other documents as required at the discretion of the Sponsor. In addition, the Guest will be 
required to execute and return a Travel Companion Release (“Release”) including where lawful 
a Publicity Release. The Release will have the same Deadline as the Deadline for the Winner’s 
own documents and must be returned (as directed) with the Winner’s own executed winner 
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documents in the same package/transmission. If any of the above-mentioned documents 
required of the Winner/Guest are not received by the Sponsor by the Deadline, or if any 
notification is returned as non-deliverable, or if a potential winner does not reply to the winner 
notification within two (2) days after first attempt, or does not return any such other 
releases/forms as deemed necessary by Sponsor or if a potential winner is unable to travel 
during the time period specified, the potential winner may be disqualified and at Sponsor's 
discretion, an alternative potential winner may be selected via Alternate Winner Selection.  
Sponsor is not responsible for any change of email address, mailing address and/or telephone 
number of Entrants.   
Tax Responsibility The Winner is fully and solely responsible for any taxes that might be 
applicable.  

9. LIMITATION OF LIABILITY: The Contest Entities and their respective affiliates,
subsidiaries, representatives, consultants, contractors, legal counsel, advertising, public 
relations, promotional, fulfillment and marketing agencies, website providers, Web masters and 
their respective officers, directors, employees, representatives, designees and agents are 
collectively referred to herein as the released parties (“Released Parties”). 
By participating in this Contest, Entrants agree that: 
a) The Released Parties are not responsible for lost, late, incomplete, stolen, misdirected,
postage due, or undeliverable communications, email notifications or postal mail; or for any 
computer, telephone, satellite, cable, network, electronic or Internet hardware or software 
malfunctions, failures, connections or availability; or garbled, corrupt or jumbled transmissions, 
service provider/Internet/Page/Usenet accessibility, availability or traffic congestion; or any 
technical, mechanical, printing, or typographical or other error; or unauthorized human 
intervention; or the incorrect or inaccurate capture of entry information; or the failure to capture, 
or loss of, any such information.  
b) The Released Parties are not responsible for any incorrect or inaccurate information,
whether caused by any Page users, tampering, hacking or by any of the equipment or 
programming associated with or utilized in the Contest and assume no responsibility for any 
error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, 
communications line failure, technical error, theft or destruction or unauthorized access to the 
Page or any Contest-related website(s).  
c) The Released Parties are not responsible for any injury or damage, whether personal or
property, to participants or to any person’s computer related to or resulting from participating in 
the Contest and/or accepting a prize.  
d) The Released Parties shall not be responsible or liable for entries that are entered by
any automated computer, program, mechanism or device, for any entries in excess of the stated 
limit or for entries that are late, forged, lost, misplaced, misdirected, tampered with, incomplete, 
deleted, damaged, garbled or otherwise not in compliance with the Official Rules, and all such 
entries may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified.  
Remedies: If, for any reason, an entry is confirmed to have been erroneously deleted, lost or 
otherwise destroyed, corrupted or for any other reason not accepted as an entry in the Contest, 
the Entrant’s sole remedy is to enter the Contest again (if the Contest has closed, then the said 
Entrant shall have no other remedy apart from the possibility of entering a future contest of the 
Sponsor, with the understanding that there is no guarantee of any such future contest).  
Unforeseen Events: If, for any reason, the Contest is not capable of running as planned, 
Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to cancel, terminate, modify or suspend the 
Contest and/or proceed with the Contest, including the selection of winners in a manner that it 
deems fair and reasonable.  
Laws and Regulations: Contest is subject to Norwegian laws and regulations.   
By entering the Contest, each Entrant agrees:  
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a) to be bound by these Official Rules and by all applicable laws and by the decisions of
Sponsor which shall be binding and final; 
b) to waive any rights to claim ambiguity with respect to these Official Rules;
c) to waive all of his or her rights to bring any claim, action or proceeding against any of the
Released Parties in connection with the Contest; and 
d) to forever and irrevocably agree to release, defend, indemnify and hold harmless each of the
Released Parties from any and all claims, lawsuits, judgments, causes of action, proceedings, 
demands, fines, penalties, liability, costs and expenses (including, without limitation, reasonable 
outside attorneys’ fees) that may arise in connection with:  
(i) the Contest, including but not limited to any Contest-related activity or element thereof, 
and the Entrant’s Video (and related content), and participation or inability to participate in the 
Contest;  
(ii) the violation of any third-party privacy, personal, publicity or proprietary rights;  
(iii) typographical or printing errors in these Official Rules or any Contest materials;  
(iv) acceptance, attendance at, receipt, travel related to, participation in, delivery of, 
possession, defects in, use, nonuse, misuse, inability to use, loss, damage, destruction, 
negligence or willful misconduct in connection with the use of a prize (or any component 
thereof);  
(v) any change in the prizing (or any components thereof) due to unavailability or due to 
reasons beyond the Released Parties control, including but not limited to by reason of any acts 
of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-
governmental entity (whether or not such action(s), regulation(s), order(s) or request(s) prove(s) 
to be invalid), equipment failure, threatened or actual terrorist acts, earthquake, war, fire, flood, 
explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal 
or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, 
civil disturbance, insurrection, riot or any other cause beyond any of the Released Parties’ 
control, or as otherwise permitted in these Official Rules;  
(vi) any interruptions in or postponement, cancellation or modification of the Contest;  
(vii) human error;  
(viii) incorrect or inaccurate transcription, receipt or transmission of any part of any entry 
(including, without limitation, the registration information or any parts thereof);  
(ix) any technical malfunctions or unavailability of the Page or any telephone network, 
computer system, computer online system, mobile device, computer timing and/or dating 
mechanism, computer equipment, software, or Internet service provider, or mail service utilized 
by any of the Released Parties or by an Entrant;  
(x) interruption or inability to access the Contest, the Page or any other Contest-related 
websites or any online service via the Internet due to hardware or software compatibility 
problems;  
(xi) any damage to Entrant’s (or any third person’s) equipment used to access the Contest 
and/or its contents related to or resulting from any part of the Contest;  
(xii) any lost/delayed data transmissions, omissions, interruptions, defects, and/or any other 
errors or malfunctions;  
(xiii) any late, lost, stolen, mutilated, misdirected, delayed, garbled, corrupted, destroyed, 
incomplete, undeliverable or damaged entries;  
(xiv) any wrongful, negligent, or unauthorized act or omission on the part of any of the 
Released Parties;  
(xv) lost, late, stolen, misdirected, damaged or destroyed prizing (or any element thereof); 
and/or  
(xvi) the negligence or willful misconduct by Entrant.   
Warranty: Without limiting the foregoing, everything regarding this Contest, including the Page 
and a Contest prize and/or any and all prize component(s), are provided “as is” without warranty 
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of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. 

10. DISPUTES: Except where prohibited, Entrant agrees that: a) any and all disputes,
claims and causes of action arising out of or connected with this Contest or any prize awarded 
shall be resolved individually, without resort to any form of class action; b) any and all claims, 
judgments and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs incurred, including costs 
associated with entering this Contest, but in no event attorneys’ fees; and c) under no 
circumstances will entrant be permitted to obtain awards for, and entrant hereby waives all 
rights to claim, indirect, punitive, incidental and consequential damages and any other 
damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and any and all rights to have damages 
multiplied or otherwise increased. Entrants agree that the statute of limitations for asserting any 
claims shall be a period of one (1) year from the time the cause of action accrued, or the cause 
of action shall be forever barred. 

11. PRIVACY POLICY: Any personally identifiable information collected during an Entrant’s
participation in the Contest will be collected by Sponsor or its designee and used by Sponsor, its 
affiliates, designees, agents and marketers for purposes of the proper administration and 
fulfillment of the Contest as described in these Official Rules and in accordance with the Privacy 
Policy as stated at http://www.enthusiastnetwork.com/privacy/. 

12. PUBLICITY RIGHTS: By participating in the Contest and/or accepting a prize, each
Entrant agrees to allow the Released Parties and/or their respective designee the perpetual 
right to use his or her name, biographical information, photos and/or likeness, Videos and 
statements/blogs (and if declared a winner, the winner’s address) for contests/sweepstakes 
trade, commercial, advertising and publicity purposes, at any time or times, in all media now 
known or hereafter discovered, including live television, worldwide, including but not limited to 
on the World Wide Web and Internet, without notice, review or approval and without additional 
compensation except where prohibited by law.  

13. WINNER WAIVER OF CLAIMS:  By accepting a Contest prize, a winner agrees to
voluntarily waive, release and relinquish any and all claims, damages, losses, expenses, 
remedies, demands, debts, obligations, causes of action and/or claims for relief (collectively 
“Claims”) that a winner may have against the Released Parties and agrees to discharge, to 
indemnify and hold harmless the Released Parties from all Claims arising out of or relating to 
the Contest and/or a Contest prize, including but not limited to Claims for bodily injury, personal 
injury, emotional distress, property damage, or death and/or dismemberment (collectively 
“Damages”) occurring to a winner or others. In addition, by accepting a prize, a winner agrees to 
be responsible to research the details about a prize including any inherent dangers associated 
with a prize and as a result agrees to accept personal responsibility for any such dangers and 
any resulting Damages.  

14. GENERAL: Any attempted form of participation in this Contest other than as described
herein is void. If it is discovered or suspected at Sponsor’s sole discretion that an Entrant has 
registered or attempted to register more than once using multiple email addresses, multiple 
identities, multiple accounts, proxy servers or like methods, all of that Entrant’s entries will be 
declared null and void, and that Entrant will be ineligible to win a prize. Also, if it is discovered 
that any Entrant attempts to receive additional entries in excess of the stated limitation, that 
Entrant may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified from the Contest. In the event of a 
dispute as to the identity of a winner, the winning entry will be declared made by the person who 
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appears in the Video (subject to compliance with the herein described requirements and 
restrictions). Sponsor reserves the right to disqualify any participation in the contest to any 
individual found, in its sole opinion, to be tampering with the operation of the Contest, to be 
acting in violation of these Official Rules or to be acting in an unsportsmanlike manner or with 
the intent to disrupt the normal operation of a contest. Any use of robotic, automatic, macro, 
programmed, third-party or like methods to participate in any way in the Contest may void any 
attempted participation effected by such methods and the disqualification of the individual 
utilizing the same. CAUTION AND WARNING: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE 
ANY WEBSITE, THE PAGE, OR TO UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THIS 
CONTEST IS A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. SHOULD SUCH AN 
ATTEMPT BE MADE, THE SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES OR 
OTHER REMEDIES FROM ANY SUCH PERSON(S) RESPONSIBLE FOR THE ATTEMPT TO 
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. All entries, Video and/or materials submitted 
become the property of Sponsor and will not be returned. In the event of any conflict with any 
Contest details contained in these Official Rules and Contest details contained in any Contest 
promotional materials/notifications, the details of the Contest as set forth in these Official Rules 
shall prevail.  
 
Trademarks: Facebook and the Facebook Logo are registered trademarks of Facebook, Inc. 
Instagram and the Instagram Logo are registered trademarks of Instagram, Inc. Twitter and the 
Twitter Logo are registered trademarks of Twitter, Inc. YouTube and Google+ and their 
respective logos are registered trademarks of Google, Inc. 


