Offisielle regler for konkurransen om Airbnbs fond for unike hjem
MERK: (14. april 2020): I lys av nyhetsutviklingen rundt COVID-19 har vi gjort en
grundig vurdering av hvordan vi best kan prioritere søkernes helse og sikkerhet,
og samtidig overholde ulike lokale smittevernstitak og -regler, samt
bestemmelser om å holde avstand. Vi kommer til å fortsette å undersøke hvilke
muligheter vi har til å fullbyrde Airbnbs fond for unike hjem internasjonalt, men vi
har bestemt oss for å stille fondet i bero inntil videre og håper å kunne ta imot
søknader igjen i 2021. Vi takker for forståelsen og ber deg komme tilbake senere
for oppdateringer.

Sist oppdatert 10. mars 2020
INGEN KJØP ELLER BETALING ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP
ELLER EN BETALING ØKER IKKE SANNSYNLIGHETEN FOR Å VINNE. HELL OG
TILFELDIGHETER VIRKER IKKE INN I DENNE KONKURRANSEN. KONKURRANSEN ER
IKKE EN PRØVE FOR Å BLI ANSATT I AIRBNB.
Når du deltar i denne Konkurransen, godtar du disse vilkårene (heretter kalt "Offisielle
regler"). Se avsnittet "Tolkning og tvister" nedenfor for informasjon om gjeldende
lovgivning og jurisdiksjon som styrer de Offisielle reglene. Hvis Airbnb tilgjengeliggjør
oversettelser av de Offisielle reglene, gjelder den engelske versjonen i tilfelle
uoverensstemmelser.
Sponsor: "A
 irbnb" er sponsoren av denne Konkurransen og arrangerer Konkurransen
om Airbnbs fond for unike hjem (heretter kalt "Konkurransen"). I forbindelse med
disse Offisielle reglene og med tanke på personvern skal Airbnbs enhet bestemmes ut
ifra Bostedslandet ditt / -regionen din:
● Hvis Bostedslandet ditt / -regionen din er USA, inngår du kontrakt med Airbnb,
Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, USA.
● Hvis Bostedslandet ditt / -regionen din er Folkerepublikken Kina (som i
forbindelse med disse Offisielle reglene ikke inkluderer Hong Kong, Macao og
Taiwan) (heretter kalt "Kina"), inngår du kontrakt med Airbnb Internet (Beijing)
Co., Ltd. (heretter kalt "Airbnb Kina").
● Hvis Bostedslandet ditt / -regionen din er Japan, inngår du kontrakt med
Airbnb Global Services Limited (heretter kalt "Airbnb GSL").
● Hvis Bostedslandet ditt / -regionen din er utenfor USA, Kina og Japan, inngår
du kontrakt med Airbnb Ireland UC (heretter kalt "Airbnb Irland"), The
Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Irland.
Denne konkurransen er på ingen måte sponset, godkjent eller administrert av, eller
assosiert med noen sosiale medier-plattformer (inklusive Facebook, Instagram,
Snapchat, Twitter, TikTok eller YouTube). Du frigjør herved alle sosiale
medier-plattformer fra alt ansvar i den største grad lov tillater det. Alle spørsmål,
kommentarer og klager vedrørende denne konkurransen skal kun rettes til Airbnb, og
IKKE til noen sosiale medier-plattformer.
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"Bostedsland/-region" bestemmes enten av et uttrykkelig valg i Søknaden din (som
definert nedenfor) som kan verifiseres av Airbnb, eller av Airbnbs vurdering av
bostedet ditt ved hjelp av ulike dataegenskaper knyttet til nettleseren og IP-adressen
din. Hvis du endrer Bostedsland/-region, blir Airbnb-selskapet du inngår kontrakt med
bestemt ut ifra det nye Bostedslandet/-regionen som angitt ovenfor fra den datoen
Bostedslandet/-regionen endres.

2

Konkurransen
Airbnb har opprettet et fond dedikert til å gjøre ambisiøse verter og
designentusiasters kreative, uvanlige og unike idéer om utleiesteder / steder for
deling av hjem til virkelighet. Formålet med denne Konkurransen er å finne, gjennom
en søknads- og utvalgsprosess, ti (10) personer (individuelt omtalt som en "Vinner" og
kollektivt som "Vinnere") som hver mottar et stipend på opptil 100 000 USD (heretter
kalt "Premie"). Det eneste formålet med Premien er å gjøre hver Vinner i stand til å
gjennomføre planene sine om å skape et unikt sted i hjemmet sitt eller på
eiendommen sin med det formål at, når stedet er ferdig, gjester skal kunne oppleve
stedet ved å bestille det på Airbnb (dette stedet blir heretter kalt "Stedet"). Premien
blir utbetalt til Vinnerne i tre (3) omganger på omtrent 33 333 USD ved individuell
oppnåelse av tematiske, designrelaterte og bygningsmessige milepæler, med en total
utbetaling på 100 000 USD til Vinnere som fullfører alle tematiske, designrelaterte og
bygningsmessige milepæler (som beskrives nærmere nedenfor).
Kvalifiserte personer (heretter kalt "Søkere" eller "Du") som på ethvert tidspunkt
overholder kvalifiseringskravene oppgitt nedenfor, kan delta i Konkurransen fra
kl. 00.00 Eastern Standard Time (heretter kalt "EST") (kl. 06.00 Central European Time
(heretter kalt "CET")) den 10. mars 2020 til kl. 23.59 EST den 15. april 2020 (kl. 05.59 CET
den 16. april 2020) ved å følge prosessen beskrevet nedenfor. Søknader må sendes ved
å følge fremgangsmåten beskrevet i disse Offisielle reglene og må være mottatt før
avslutningen av Konkurransen for å være gyldige. Søknader mottatt etter kl. 23.59 EST
den 15. april 2020 (kl. 05.59 CET den 16. april 2020) eller som er innsendt på annen
måte, blir ikke tatt i betraktning og blir automatisk forkastet.
Premien
Totalt ti (10) Søkere blir utvalgt til å motta Premien. Hver Vinner mottar et
pengestipend pålydende 100 000 USD, underlagt de kravene til distribusjon av
Premien som er beskrevet nedenfor, og minus eventuelle skatter som innkreves av
Vinnerens Bostedsland/-region. Med mindre Airbnb er forpliktet av Vinnerens
Bostedsland/-region til å holde tilbake og betale inntektsskatten for Premien, er
Vinnerne selv ansvarlige for alle skatter (inntekts- og kildeskatt) forbundet med
mottakelse og bruk av Premien, og Vinnerne bør ta dette med i beregningen når
de lager et budsjett for Stedet. Vinnere anbefales å benytte seg av en
skatterådgiver. Airbnb har på ingen måte ansvar for eventuelle relaterte skatter
eller sosiale avgifter som kreves som følge av Premien med mindre Airbnb er
forpliktet til å holde dette tilbake som beskrevet ovenfor.
Distribusjon av Premien er ment å sikre at alle midlene blir brukt utelukkende til å
skape Stedet. Premien blir distribuert i tre (3) faser:
●

Tematisk designfase: Hver Vinner mottar 33 334 USD den 15. juni 2020 eller før
til bruk i planlegging og bygging av Stedet (heretter kalt "Første
milepælutbetaling").
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●

Designutviklingsfase: Vinnere som oppfyller distribusjonskravene beskrevet
nedenfor senest 15. august 2020, mottar en utbetaling ved andre milepæl på
33 333 USD (heretter kalt "Andre milepælutbetaling"). For å motta den Andre
milepælutbetalingen må Vinneren oppgi dokumentasjon i form av video,
bilder eller en skriftlig forklaring som viser fullføring av Stedets eksteriør og
plantegninger og/eller byggekonstruksjon for interiøret (heretter kalt
"Materialer ved andre milepæl"). Spesifikke detaljer for de påkrevde
Materialene ved andre milepæl blir formidlet til Vinneren av Airbnb.

●

Konstruksjonsdokumentasjonsfase:
Vinnere
som
oppfyller
distribusjonskravene beskrevet nedenfor senest 15. oktober 2020, mottar en
utbetaling ved tredje og siste milepæl på 33 333 USD (heretter kalt "Tredje
milepælutbetaling"), slik at det totale Premiebeløpet blir 100 000 USD. For å
motta den Tredje milepælutbetalingen må Vinneren oppgi dokumentasjon i
form av kvitteringer, video, bilder og forklaring som viser fullføring av bygging
og dekorasjon av Stedets eksteriør og interiør (heretter kalt "Materialer ved
tredje milepæl"). Spesifikke detaljer for de påkrevde Materialene ved tredje
milepæl blir formidlet til Vinneren av Airbnb.

Premien omfatter IKKE følgende, som Vinneren selv må sørge for:
●
●

forsikringsdekning (for eksempel boligforsikring og forsikring for bygg under
oppføring)
assistanse ved anskaffelse av eiendom, materialer, tillatelser, godkjenninger,
arkitekter, designere, kontraktører og andre elementer som kan være
nødvendig for å fullføre ethvert aspekt ved Stedet

Som Vinner er du begrenset til å kun bruke Premien til å designe, ombygge og/eller
bygge Stedet. Som Vinner samtykker du også i å gjøre Stedet eksklusivt tilgjengelig til
rimelig markedspris på Airbnb-plattformen i en periode som ikke kan være kortere
enn tolv (12) måneder etter fullføringen av Stedet.
Deltakelse i Konkurransen og/eller deltakelse i Premien skjer på Vinnerens risiko. Ved
å delta i Konkurransen får Søkeren mulighet til å delta i Premien og gjennomføre
aktivitetene innenfor de tidsrammene oppgitt i avsnittet "Premien" ovenfor.
Bare Vinnere har rett på Premien, forutsatt at de overholder disse Offisielle reglene.
Utskiftninger eller overføringer er ikke tillatt for Vinnere. Uforutsette eller endrede
omstendigheter som påvirker en Vinners evne eller mulighet til å ta del i
Konkurransen eller oppfylle de nødvendige kravene for å delta i Konkurransen, fører til
diskvalifisering. Den totale verdien av Premien er omtrent 100 000 USD (eller
tilsvarende i lokal valuta). Det kompenseres ikke for differanse mellom beregnet og
faktisk verdi av Premien.
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Kvalifikasjon
Konkurransen er åpen for personer som er myndige i sin jurisdiksjon (og er minst
18 år), og som har ett av følgende som Bostedsland/-region: Argentina, Australia,
Belgia, Canada med unntak av Québec-provinsen, Chile, Danmark, Fastlands-Kina,
Frankrike, Hongkong, Irland, India, Japan, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand,
Norge, Portugal, Russland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika,
Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA og Østerrike. Hvis Du ikke er bosatt i
et/en av disse Landene/Regionene, er Du ikke kvalifisert til å delta i
Konkurransen.
Videre må Søkerne oppfylle alle følgende krav for å kunne delta i Konkurransen:
1. Søkeren må kunne snakke engelsk godt nok til å kunne føre en samtale.
2. Søkeren må være en privat eiendomseier i besittelse av eller med muligheten
til å få besittelse av alle nødvendige byggetillatelser og -godkjenninger (om
nødvendig i området Ditt).
3. Søkeren må samtykke til å innhente og opprettholde tilfredsstillende
forsikringsdekning for å beskytte renoveringen, bygningen og/eller
konstruksjonen av Stedet.
Følgende kan ikke delta: Airbnbs styremedlemmer, ledere, ansatte, uavhengige
entreprenører, annonsører og agenter, inklusive de av datterselskaper eller tilknyttede
selskaper (samlet omtalt sammen med Airbnb som "Frigitte parter"), og medlemmer
av deres nærmeste familie (inklusive, men ikke begrenset til ektefelle, husfeller, barn,
foreldre, søsken, besteforeldre og barnebarn, uavhengig av av hvor de bor) eller
husholdning, uavhengig av hvorvidt disse er i slekt med Søkeren.
Slik deltar du
For å delta i Konkurransen må Du gjøre følgende:
1. Gå til siden h
 ttps://www.airbnb.com/uniquefund (heretter kalt "Nettstedet").
2. Klikk på knappen "Søk nå".
3. Godta disse Offisielle reglene.
4. Fyll ut og send inn søknadsskjemaet ved å oppgi all nødvendig personlig
informasjon og kontaktinformasjon, legge ved en personlig søknadstekst og
svare på alle obligatoriske spørsmål på engelsk (heretter kalt "Søknad").
Du kan bare vinne én Premie. Flere Søkere er ikke tillatt å dele samme e-postadresse.
Ethvert forsøk fra en Søker på å oppnå flere enn det oppgitte antallet Søknader ved å
bruke flere/forskjellige e-postadresser, identiteter, kontoer eller innloggingsmetoder
eller noen andre metoder, fører til at denne Søkerens Søknader blir annullert og at
Søkeren kan bli diskvalifisert. Bruk av automatiserte systemer for å delta er forbudt og
medfører diskvalifikasjon.
Du bekrefter at Du er minst atten (18) år når Du deltar, og at Du bor i et/en kvalifisert
Bostedsland/-region. Ved å delta samtykker Du i at Vinnerne velges fra alle komplette
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Søknader som mottas fra kvalifiserte Søkere. I det tilfelle De blir valgt, anerkjenner
Søkerne at Deres rett til Premien er individuell.
Med unntak av tilfeller der (i) Airbnb utviser grov uaktsomhet eller forsett, eller (ii)
Airbnb bryter sine lovlige eller kontraktsmessige forpliktelser, eller (iii) der det ellers er
forbudt ved lov: Frigitte parter er ikke ansvarlige for (a) tapte, sene, ufullstendige,
skadede, unøyaktige, falske, stjålne, forsinkede, feilsendte, uleverte eller villedende
Søknader, e-poster eller postsendinger; (b) datamaskin- og nettverksproblemer,
problemer med servere, problemer med e-postkontoer; (c) manglende mottak av
enhver Søknad av enhver grunn som er utenfor deres rimelige kontroll; (d) alle andre
eventuelle feil av noe slag relatert il Konkurransen, verken mekaniske, tekniske,
nettverks- eller utskriftsrelaterte, typografiske, menneskelige eller annet, inklusive
administrasjonsfeil og problemer som påvirker administrasjonen av Konkurransen,
behandlingen og gjennomgangen av Søknadene, kunngjøringen av Premien og
Vinnerne eller noen andre Konkurranserelaterte materialer.
Du har gitt og kommer til å gi Airbnb visse erklæringer og garantier ved å delta i
Konkurransen, hvis nøyaktighet og sannferdighet Airbnb stoler på når vi
administrerer Konkurransen. Skulle Airbnb bli oppmerksom på svindel, bedrag eller
lignende handlinger som utføres i forbindelse med Konkurransen eller på annen
måte, eller enhver handling eller unnlatelse som Airbnb anser at kan ha en negativ
effekt på Konkurransen eller Airbnbs omdømme, forbeholder Airbnb seg retten til å,
etter Airbnbs skjønn og uten å gi Deg varsel og/eller begrunnelse, diskvalifisere
Søknaden Din fra Konkurransen.
Konkurranseadministrasjon og valg av Søknader
Vinnerne blir valgt av et panel (heretter kalt "Dommerpanel") bestående av
tre (3) medlemmer (heretter kalt "Dommere").
De potensielle Vinnerne og fem (5) reserver (heretter kalt "Reserver") blir utvalgt
utelukkende på grunnlag av kvalifikasjoner, basert på kriteriene fremsatt nedenfor
(heretter kalt "Utvalgskriterier"):
● 25 % kreativitet: Evalueringen av dette punktet omfatter, men er ikke
begrenset til planens kreative og unike natur.
● 25 % gjennomførbarhet: Evalueringen av dette punktet omfatter, men er ikke
begrenset til hvorvidt planen er finansielt og/eller logistisk gjennomførbar, og
hvorvidt det er rimelig å anta at prosjektet kan fullføres innenfor den angitte
tidsrammen og det foreslåtte budsjettet.
● 25 % bærekraftighet: Evalueringen av dette punktet omfatter, men er ikke
begrenset til i hvilken grad planen innarbeider bærekraftige egenskaper og
løsninger til miljøproblemer.
● 25 % samfunnsnytte: Evalueringen av dette punktet omfatter, men er ikke
begrenset til det foreslåtte Stedets samfunnsnytte for lokalsamfunnet og/eller
potensielle gjester.
For å bli vurdert i henhold til Utvalgskriteriene, må Søkernes Søknader vise følgende
på en nøyaktig måte:
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1.

Søkeren er eier av en privat eiendom og har enten
○ et eksisterende utleiested på Airbnb som krever renovering som
Premien kan realisere
○ et pågående forbedringsprosjekt hvor Premien i rimelig grad kan bidra
til å utvikle unike kvaliteter ved eiendommen eller stedet og bidra til at
prosjektet fullføres
○ på søknadstidspunktet planer om et unikt sted som foreløpig er på
planleggingsstadiet, og som Premien er tilstrekkelig til å fullføre
2. En foreslått design som
○ innarbeider enestående og helt unike designelementer og egenskaper
○ innarbeider en uvanlig og/eller form eller stil
○ innarbeider miljøbevissthet og bærekraftige elementer
○ er inspirert av hverdagslige ting, dyr eller steder som er gjenkjennelige
og interessante
○ har et interiørdesign som reflekterer eksteriørets estetikk (for eksempel
hvis eksteriøret ligner en potet, har interiørdesignet vegger som ligner
potetstivelse)
3. Hvis Søkeren blir valgt som Vinner, er det realistisk denne kan igangsette og
fullføre Stedet med hjelp av Premien innen 15. desember 2020.
4. Søkeren har innhentet eller kan innhente, og har fått godkjenning eller kan få
godkjenning for alle nødvendige byggetillatelser som kreves i dennes
jurisdiksjon.
5. Søkeren er villig og i stand til å la det foreslåtte Stedet bidra til fellesskapet ved
å enten tillate veldedige opphold eller donasjoner.
6. Hvis Dommerpanelet ber om det, er Søkeren villig og i stand til å sende inn
designplaner, tegninger, modeller, bilder, videoer og/eller andre materialer
som gir Dommerpanelet en helhetlig forståelse av Søkerens idé.
Dommernes avgjørelser er endelige og bindende. Hvis vesentlig lignende Søknader
sendes inn av forskjellige Søkere, velger Dommerne bare den beste versjonen av
idéen ved å bruke Utvalgskriteriene på Søknaden som sendes inn. Dersom to
Søknader får like mange stemmer, kommer en ytterligere Dommer til å bestemme
den potensielle Vinneren / de potensielle Vinnerne fra disse Søknadene. Hvis det etter
Dommerpanelets ikke er mottatt noen egnede Søknader, kan Airbnb avlyse, utvide
eller gjenta Konkurransen etter eget skjønn, unntatt der dette er forbudt ved lov. Om
en Søker vinner, er helt avhengig av dennes ferdigheter i å oppfylle Utvalgskriteriene.
Airbnb avslører ikke poengsummene gitt til noen av Søknadene. Bedømmelsen skal
anses som å finne sted på USAs territorium.
I den grad det er tillatt av gjeldende lov, kan Airbnb etter eget skjønn utføre
bakgrunnsjekker, kontrollere vandel og verifisere og bekrefte informasjonen Du
oppgir til Airbnb, og ethvert annet element som Airbnb anser som relevant for
deltakelsen din i Konkurransen. Ved å delta i Konkurransen, anerkjenner og
samtykker Søkere uttrykkelig i at de, dersom de blir valgt som Vinnere, kan bli bedt
om å oppgi ytterligere informasjon om seg selv før de anses som offisielle vinnere, for
eksempel
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1.
2.

3.

skriftlige bekreftelser eller bevis på rett til deltakelse, herunder bevis på gyldig
pass eller europeisk ID-kort, Bostedsland/-region og nåværende alder
bevis på fravær av kontraktsmessige forpliktelser som begrenser eller forbyr
muligheten til å vises i medier og markedsføringsinnhold i løpet av eller etter
Konkurransen
skriftlig samtykke til bakgrunnssjekk

Varsling/krav og kunngjøring av Vinneren
Den/de potensielle Vinneren/Vinnerne blir valgt innen 15. mai 2020 blir blir varslet
innen to (2) kalenderdager per e-post til adressen oppgitt i Søknadene deres. Den/de
potensielle Vinneren/Vinnerne må
1. svare på den første e-posten med varsel om at de har vunnet innen én (1) dag
etter at varselet ble sendt til Vinneren
2. signere og returnere en engelskspråklig erklæring om rett til deltakelse
(utformet etter Airbnbs skjønn), en erklæring om ansvarsfritak, en
fortrolighetsavtale og en publiseringsavtale som lar Airbnb bruke navnet
deres, bildet deres og Søknaden deres i markedsføringsmateriell, der loven
tillater det, innenfor perioden angitt av Airbnb
3. skriftlig forplikte seg til å gjøre ferdig Stedet på en måte som i rimelig grad er i
samsvar med opplysningene og materialene oppgitt i Vinnerens Søknad, og
gjennomføre byggeaktiviteten under oppføringen av stedet i samsvar med
tillatelser, forskrifter, reglementer og lover gjeldende boligbygging og
-oppføring
4. registrere seg som Airbnb-vert på www.airbnb.com og samtykke til Airbnbs
tjenestevilkår (www.airbnb.com/terms), hvilket er helt gratis
5. gi gjester, deriblant presse og influencere, muligheten til å reservere, bestille
og bo på Stedet eksklusivt gjennom Airbnb i minst tolv (12) måneder etter
fullføringen av stedet
Hvis en varsling ikke kan leveres, eller en potensiell Vinner vurderes som ikke
berettiget til å delta eller ikke oppfyller alle påkrevde vilkår eller tidsfrister fremsatt i
de Offisielle reglene, kan Airbnb etter eget skjønn diskvalifisere Vinneren fra
Konkurransen og varsle en Reservevinner. En Reservevinner må oppfylle alle krav som
stilles til Vinnerne.
I tilfelle det oppstår uenighet om identiteten til en Vinner som deltok på egne vegne,
tildeler Airbnb Premien til den autoriserte innehaveren av Airbnb-kontoen som den
vinnende Søknaden ble sendt fra, forutsatt at personen overholder krav til deltakelse.
Airbnb kan offentliggjøre Vinnernes navn og/eller Bostedsland/-region innen
tretti (30) dager etter Konkurransen er avsluttet, herunder på sosiale medier som
Twitter (@airbnb) og Facebook. Denne kunngjøringen kan inneholde opptak av
videoen, intervjuet eller varselet om at Du har vunnet.
Vinnerne erklærer at de kommer til å oppføre seg som gode borgere og overholde
alle gjeldende lover og forskrifter i løpet av Konkurransen og fullføringen av Premien,
at de skal samarbeide med Airbnb, logistikkteamet for Konkurransen og alle andre
Konkurranserelaterte rådgivere og partnere og at de kommer til å være tilgjengelige
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gjennom hele Konkurransen og fullføringen av Premien. Vinnerne godtar at de ikke
ved noen handling eller utelatelse skal gjøre noe som kan gå ut over Airbnbs gode
navn og rykte. Vinnerne anerkjenner at brudd på denne erklæringen kan resultere i
umiddelbar avbrytelse av deres deltakelse i Konkurransen, umiddelbar
diskvalifikasjon fra å motta ytterligere utbetalinger av Premien og/eller umiddelbar
tilbakebetaling av hele eller deler av Premien til Airbnb.
Forbudt innhold
Søknader og innhold som sendes inn som en del av Konkurransen må være Ditt
opprinnelige verk, ikke være tidligere publisert og ikke krenke rettighetene til noen
annen part, herunder, men ikke begrenset til immaterielle rettigheter,
personvernrettigheter, publiseringsrettigheter og moralske rettigheter. Søknader må
ikke inneholde (i) støtte eller promotering av ulovlig eller skadelig aktivitet; (ii)
voldelig, blasfemisk, vulgært, uanstendig, ærekrenkende eller på annen måte
upassende materiale; (iii) materiale som kun passer for voksne; (iv) ærekrenkende
innhold. Airbnb forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver Søker som bryter
disse forbudene eller noen annen bestemmelse i disse Offisielle reglene, eller hvis
Søknad av enhver grunn anses som upassende av Airbnb.
Lisenser og tillatelser
Ved å sende inn en Søknad gir Du Airbnb en ikke-eksklusiv, vedvarende (eller i
beskyttelsesperioden
gitt
av
de
relevante
immaterielle
rettighetene),
verdensomspennende, ugjenkallelig, fullt ut betalt og royaltyfri lisens til å endre,
redigere, modifisere, reprodusere, distribuere, ta ut underlisenser for, overføre,
publisere, kommunisere til publikum, kringkaste, fremføre, vise eller på annen måte
bruke Søknaden og/eller annet innhold oppgitt som del av Konkurransen, herunder,
men ikke begrenset til, og forutsatt at Du vinner, Materialer ved andre og/eller tredje
milepæl og/eller bilder og/eller videoer av Deg og/eller det fullførte stedet (heretter
kollektivt omtalt som "Konkurransematerialer"), helt eller delvis, med eller uten
endringer, i alle former eller medier (herunder internett, ethvert trykt medium
distribuert via presse, reklameplakater, salgsreklame, flygeblad, brosjyrer osv.), enten
eksisterende eller utviklet senere, til ethvert formål, deriblant underholdning,
kampanjer og/eller annonsering. Med unntak av der loven forbyr det, samtykker Du i
Airbnbs favør til å gi avkall på og ikke hevde eller påberope Deg noen såkalte
moralske rettigheter med tanke på Konkurransematerialene (herunder retten til å bli
identifisert som skaperen av Stedet og retten til å protestere mot nedsettende
behandling av Søknaden eller Stedet). Ved å delta garanterer Du overfor Airbnb at
Søknaden Din er original som beskrevet ovenfor, og at Du har alle nødvendige
rettigheter og samtykker, herunder godkjenning av valutaregulering hvor dette
kreves, til å oppgi Konkurransematerialene og gi Airbnb rettighetene som er angitt i
disse Offisielle reglene, samt å ha samtykke fra eventuelle personer som er identifisert,
avbildet eller referert til i Konkurransematerialene Dine. Hvis det er tillatt i din
jurisdiksjon, holder du Airbnb og de Frigitte partene skadeløse for alle eventuelle
brudd på disse bestemmelsene.
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Ved å delta i Konkurransen, og hvis Du blir valgt som Vinner, samtykker du til å bli
kontaktet av Airbnb, Airbnbs agenter eller Airbnbs partnere i forbindelse med
Konkurransen, Premien og/eller Stedet; å fremskaffe rimelig forespurte dokumenter
til støtte for Søknaden Din, herunder signerte erklæringer om ansvarsfritak og
samtykkeskjemaer og dokumenter knyttet til kvalifikasjon som kreves av Airbnb; å gi
Airbnb rett til å behandle personopplysningene Dine i samsvar med retningslinjene
for personvern og eventuelle tilleggsvilkår for personvern som gjelder for
Konkurransen Du tar del i; å ta del i all publisitet som skjer som følge av
Konkurransen, Premien og/eller Stedet; og å la Airbnb bruke navnet og/eller
kallenavnet Ditt og til å bli filmet, fotografert og på annen måte innspilt (herunder
stemmeopptak, bilder, portretter, opptredener o.l.) i løpet av Konkurransen og/eller
byggingen og fullføringen av Stedet, inklusive uttalelser om Konkurransen, Premien,
Airbnb og Dine aktiviteter, erfaringer og meninger om Airbnb og/eller i tilknytning til
Premien, og at Airbnb kan bruke slike opptak til alle salgsfremmende eller andre
formål i alle medier over hele verden. Vinnerne får ingen rettigheter til slikt materiale.
Generell ansvarsfraskrivelse
Bortsett fra det som kan kreves av gjeldende obligatoriske lover, er Premien som
beskrevet i disse Offisielle reglene og er, i den størst mulige grad loven tillater det,
levert som den er uten noen uttrykkelige eller underforståtte garantier, tilstander eller
vilkår. Denne Konkurransen kan være underlagt obligatoriske lokale lover og
forskrifter, inklusive skattelover.
Vinneren må inngå en avtale for å bekrefte samtykket til de Offisielle reglene, for
å holde Airbnb og de Frigitte partene skadeløse og for å gi avkall på og fristille
Airbnbs ansvar og de Frigitte partenes ansvar i tilknytning til Konkurransen,
Premien og konstruksjons- og designfeil som oppstår som følge av eller relatert
til Vinnerens Sted. Airbnb kan kreve at Vinneren signerer og returnerer en erklæring
om eller bekreftelse på rett til deltakelse (bestemt etter Airbnbs skjønn), en erklæring
om ansvarsfritak, en fortrolighetsavtale og en publiseringsavtale som tillater Airbnb å
bruke deres navn, bilde og Søknad i reklamemateriell der loven tillater det. Nekt eller
manglende evne til å signere og returnere enhver forespurt erklæring, bekreftelse
eller andre dokumenter som det henvises til i disse Offisielle reglene innen to (2)
kalenderdager etter mottak kan føre til diskvalifisering fra å motta Premien.
Ved å delta i Konkurransen frigjør Du de Frigitte partene fra ethvert ansvar ut fra
enhver tolkning og avstår, i den grad gjeldende lov tillater det, fra alle krav og
søksmålsgrunnlag som oppstår på grunn av eller i forbindelse med Konkurransen,
dens administrasjon og/eller distribusjon av Premien (herunder reise og aktiviteter
knyttet til dette). Du anerkjenner at Dommerpanelet kun bedømmer designets
originalitet og estetikk. Det er bare Du som er ansvarlig for å sikre
gjennomførbarheten og robustheten av byggekonstruksjonen, ikke Dommerpanelet,
Airbnb eller de Frigitte partene. Det er ingenting i disse Offisielle reglene som
begrenser eller utelukker noen persons eller enhets ansvar for død eller personskade
forårsaket av deres uaktsomhet, eller for svindel eller andre ansvar som ved lov ikke
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kan begrenses.
For Søkere som til vanlig er bosatt i Tyskland, Østerrike eller Belgia, gjelder den
følgende generelle erklæringen om ansvarsfritak i stedet for avsnittet umiddelbart
ovenfor dette: Ved å delta i Konkurransen frigir Søkerne de Frigitte partene fra ethvert
ansvar ut fra enhver tolkning, og avstår fra alle krav og søksmålsgrunnlag som oppstår
på grunn av eller i forbindelse med Konkurransen, dens administrasjon og/eller
deltakelse i Konkurransen.
Personopplysninger
Hvis Du vinner, trenger Airbnb å samle inn, gjennomgå og lagre personopplysningene
Dine (f.eks. navn, kontaktinformasjon og Søknad) (heretter kalt "Personopplysninger
til konkurransen") for å administrere Konkurransen. Tilveiebringelse av
Personopplysninger til konkurransen er obligatorisk. Hvis Du unnlater å tilveiebringe
Personopplysningene til konkurransen, kan Du ikke delta i Konkurransen eller motta
Premien. Formålet med behandlingen av Personopplysningene til konkurransen er å
gjøre det mulig for Airbnb å utføre Våre forpliktelser i henhold til disse Offisielle
reglene.
Airbnb behandler Personopplysningene til konkurransen som behandlingsansvarlige
for å utføre forpliktelsene til Airbnb i henhold til de Offisielle reglene (deriblant for å
administrere Konkurransen og velge Vinneren) og, der det er tillatt ved lov, for Airbnbs
legitime interesser. Airbnb kan dele Personopplysningene til konkurransen med
Dommerpanelet og tredjepartsleverandører for formål knyttet til administrasjonen av
Konkurransen og Premien.
Du erkjenner, godtar og bekrefter herved at formålet, arten, perioden og omfanget av
slik bruk av personopplysninger er nødvendig for at Airbnb skal kunne administrere
Konkurransen, og at det dermed er en nødvendig betingelse for Konkurransen. Videre
anerkjenner Du at hvis Du blir innstilt, kan Airbnb etter eget skjønn utføre
verifiseringer og bakgrunnssjekker av informasjonen Du har oppgitt for å fastslå eller
bekrefte at Du har rett til å delta i Konkurransen og, hvis det blir aktuelt, til å motta
Premien. I noen jurisdiksjoner er det nødvendig med skriftlig samtykke fra Deg for å
behandle Personopplysningene Dine. I disse tilfellene ber Airbnb om et slikt
samtykke.
Under noen omstendigheter kan Airbnb måtte be Deg om å oppgi ytterligere
personopplysninger til Airbnb eller Airbnbs partnere (f.eks. for å vise medisinsk
egnethet for de relevante aktivitetene). Under disse omstendighetene ber Airbnb eller
Airbnbs partnere om Ditt samtykke til behandling av slike personopplysninger, og om
nødvendig til å dele slike personopplysninger med tredjepartsleverandører. Hvis Du
blir bedt om å oppgi slike ytterligere personopplysninger, blir disse sensitive
personopplysningene ikke betraktet som Personopplysninger til konkurransen og blir
kontrollert fullstendig av en tredjepart, ikke av Airbnb, og Airbnb har ikke tilgang til
dem i det hele tatt.
Se

Airbnbs

retningslinjer

for

personvern

på
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https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy,
som
gjelder
for
Deg
som
Airbnb-bruker,
og
personvernregler
for
Unique
Airbnb
Fund
http://www.airbnb.com/d/unique_privacy for mer informasjon om hvordan Airbnb
behandler personopplysningene Dine, om lagringsperioder og om Vinnernes
rettigheter knyttet til sine personopplysninger
Generelt
Gjeldende lov og jurisdiksjon
●

●

●

Hvis Du er bosatt i USA, blir disse Offisielle reglene tolket i samsvar med lovene
i
delstaten
California
og
USA,
uten
hensyn
til
motstridende
lovvalgsbestemmelser. Rettssaker (bortsett fra forlikssaker) må bringes inn for
statlig eller føderal domstol i San Francisco i California, med mindre Du og
Airbnb begge er enige om et annet sted. Du og Airbnb samtykker begge til
sted og personlig jurisdiksjon i San Francisco i California.
Hvis Du bor i Kina, blir disse Offisielle reglene tolket i samsvar med lovene i
Kina (heretter kalt "Kinesiske lover"). Enhver tvist som oppstår som følge av
eller i forbindelse med denne Avtalen skal sendes til China International
Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) for voldgift i Beijing,
som skal utføres i samsvar med CIETACs voldgiftsregler som er gjeldende på
tidspunktet for søknad om voldgift, med den forutsetning at dette avsnittet
ikke skal tolkes som en begrensning av de rettigheter som Airbnb kan måtte
søke om til en domstol i kompetent jurisdiksjon for en ordre som krever eller
forbyr Deg å utføre visse handlinger og andre midlertidige forføyninger tillatt i
henhold til Kinesiske lover eller andre lover som kan gjelde for Deg.
Voldgiftssaken skal gjennomføres på engelsk. Voldgiftskjennelsen er endelig
og bindende for begge parter.
Hvis Du bor i et land / en region utenfor USA og Kina, skal disse Offisielle
reglene tolkes i samsvar med irsk lovgivning. Anvendelsen av
FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) er
utelukket. Valg av lov påvirker ikke Dine rettigheter som forbruker i henhold til
bestemmelsene om forbrukerbeskyttelse i Din jurisdiksjon. Rettssaker som Du
kan føre mot Airbnb som følge av eller i forbindelse med disse Offisielle
reglene, kan bare føres i en domstol i Irland eller en kompetent domstol i Din
jurisdiksjon. Hvis Airbnb ønsker å håndheve noen av sine rettigheter overfor
Deg som forbruker, kan denne bare gjøre dette i de kompetente domstolene i
Din jurisdiksjon.

Hovedspråk
De Offisielle reglene og andre konkurransematerialer leveres på engelsk.
Oversettelser fra engelsk til andre språk leveres til Søkere kun for høflighets skyld. Du
samtykker i at eventuelle tvister blir løst på engelsk.
Avlysning, utsettelse, endring
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Søkeren anerkjenner at, med forbehold om gjeldende lovgivning og eventuelle
godkjenninger som måtte være påkrevd, Airbnb kan avlyse, utsette, endre eller
avslutte Konkurransen hvis Airbnb anser det som nødvendig eller hensiktsmessig på
grunn av årsaker eller omstendigheter som er utenfor Airbnbs rimelige kontroll. Slike
årsaker eller omstendigheter omfatter, men er ikke begrenset til brann, storm,
oversvømmelse, jordskjelv, eksplosjon, krig, invasjon, opprør, sabotasje, epidemi,
arbeidskonflikt, enhver handling eller trussel om handling som setter flytrafikk i fare,
og enhver handling eller unnlatelse (herunder lover, forskrifter, underkjennelser eller
unnlatelser av å godkjenne) av en tredjepart (herunder underleverandører, kunder,
myndigheter eller offentlige organer). Videre fraskriver Søkeren seg og frigjør de
Frigitte partene fra alle krav og søksmålsgrunnlag som oppstår som følge av eller
relatert til en slik avlysning, utsettelse, endring eller avslutning, i den største grad
gjeldende lov tillater det.
Konkurransen er ugyldig der den er forbudt. Hvis en bestemmelse eller
delbestemmelse i disse Offisielle reglene anses av en domstol med kompetent
jurisdiksjon som ugyldig, ulovlig eller ikke tvangskraftig, skal den anses å være endret
i den minste grad som er nødvendig for å gjøre den gyldig, lovlig og tvangskraftig.
Hvis en slik endring ikke er mulig, skal den aktuelle bestemmelsen eller
delbestemmelsen anses som slettet. Enhver endring eller sletting av en bestemmelse
eller delbestemmelse i henhold til denne klausulen skal ikke påvirke gyldigheten og
tvangskraften til resten av disse Offisielle reglene. I den grad gjeldende lov tillater det,
kan Airbnb utsette, endre eller avslutte Konkurransen hvis Airbnb mener, etter eget
skjønn, at svikt, feil, forstyrrelse eller skade svekker eller kommer til å svekke
administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller riktig gjennomføring
av Konkurransen, i hvilket tilfelle Vinnerne blir valgt fra de kvalifiserte Søknadene som
er mottatt og som ikke ble påvirket av problemet, om mulig, eller som på annen måte
anses som rettferdig og hensiktsmessig av Airbnb.
Landsspesifikke vilkår
Hvis en Vinner er bosatt i Sverige, må de på forespørsel oppgi personnummeret sitt
for å gjøre det mulig for Airbnb å varsle det svenske skattevesenet.
***
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