
#brydmønsteret 
#brydvolden 
#brydtavsheden 
 
   

 
 
 
 
   

BRYD TAVSHEDEN 
Kronprinsessegade 18c 

1306 København K 
tlf. 60 38 58 00 

www.brydtavsheden.dk 
 

Konkurrencebetingelser 
Kreativ Konkurrence 2022 
 
 
1. GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER 

Kreativ Konkurrence udbydes af Foreningen Bryd Tavsheden, Kronprinsessegade 18C, 1306 København K, 
CVR.nr. 26548314.  
Konkurrencen udbydes i samarbejde med Ligestillingsafdelingen.  
Når en lærer uploader klassens bidrag til konkurrencen som beskrevet under punkt 2, skal læreren acceptere 
konkurrencebetingelserne.  
8-12 bidrag bliver nomineret i konkurrencen, se hertil punkt 4. Når disse bliver nomineret skal skaberne af de 
nominerede bidrag acceptere konkurrencebetingelserne. Skaberne af de nominerede bidrag vil hver især 
modtage en e-mail fra Bryd Tavsheden, hvor skaberne vil blive bedt om at acceptere 
konkurrencebetingelserne. Hvis en skaber er under 18 år, kræver accept af konkurrencebetingelserne værgens 
samtykke. Hvis en skaber er over 18 år, kan skaberen selv acceptere konkurrencebetingelserne. 
Hvis skaberne af de nominerede bidrag ikke accepterer konkurrencebetingelserne, vil det uploadede bidrag 
ikke længere deltage i konkurrencen. 
 
2. SÅDAN DELTAGER KLASSEN I KONKURRENCEN 

For at uploade et bidrag til konkurrencen, skal læreren eller en/flere elever i klassen udfylde en 
indsendelsesformular og herefter uploade bidraget på Bryd Tavshedens hjemmeside. Bidraget kan være alt, 
der kan uploades digitalt, eksempelvis billeder, film og tekster. 
Bidraget skal handle om temaet ”Er du ven til en voldsudsat?”. Vi ønsker bud på, hvordan man er en god ven til 
en voldsudsat. Vennen kan være udsat for såvel vold af forældre som en kæreste. 
Konkurrencen er delt op i én gruppe for 7.- til 9. klasser og én gruppe for 10. klasser - øvrige 
ungdomsuddannelser. 
For at Bryd Tavsheden kan behandle klassens bidrag, skal Bryd Tavsheden kunne behandle 
personoplysninger om klassens elever. For at kunne deltage er det derfor et krav, at læreren sørger for at 
udlevere Bryd Tavshedens Privatlivspolitik, samt disse vilkår til alle elever. 
 
3. KONKURRENCENS LØBETID 

Tilmelding til konkurrencen er medio juni 2022 og slutter den 30. november 2022. Bidrag, der er uploadet efter 
denne dato, deltager ikke i konkurrencen. 
 
4. SÅDAN UDVÆLGES VINDEREN 

I december 2022 bliver 8-12 bidrag nomineret i konkurrencen. Bryd Tavsheden kontakter herefter lærerne for 
de nominerede klasser direkte pr. email. 

https://www.brydtavsheden.dk/wp-content/uploads/Privatlivspolitik-Bryd-Tavsheden.pdf
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Læreren vil i denne e-mail blive bedt om at indsamle og fremsende udfyldte formularer fra skaberne af de 
nominerede bidrag, hvor de eller deres værge skriver under på, at de accepterer konkurrencebetingelserne. 
Et dommerpanel bestående af fem dommere udvælger én førsteplads og én andenplads for hver gruppe. 
Dommerne vurderer bidragene på baggrund af årets tema og indholdet i øvrigt. 
De vindende klasser bliver inviteret til at deltage i en præmieoverrækkelse i februar eller marts 2023. Den 
endelige dato vil blive fastlagt senere, hvorefter information vil følge. 
 
5. DÉT KAN DU VINDE 

Førstepræmierne er 10.000 kr. og andenpræmierne er 5.000 kr. til klassen.   
 
6. DIVERSE 

Ved at deltage i konkurrencen, og såfremt bidraget nomineres, giver skaberne af bidraget Bryd Tavsheden en 
eksklusiv og vederlagsfri ret til at gøre brug i Danmark af hele eller dele af bidraget i forbindelse med 
præmieoverrækkelsen samt i forbindelse med offentliggørelse af de nominerede og vinderne, samt anden 
kommunikation i tilknytning hertil, herunder på Bryd Tavshedens hjemmeside og sociale medier.  
Ved at deltage i konkurrencen, giver skaberne af bidraget samtidig Bryd Tavsheden, hvis klassen bliver 
nomineret, en eksklusiv og vederlagsfri ret til at gøre brug i Danmark af skabernes fulde navne, fotografier 
og/eller videooptagelser af skaberne af bidraget optaget under præmieoverrækkelsen i forbindelse med 
offentliggørelse af de nominerede og vinderne og anden kommunikation i tilknytning hertil, herunder på Bryd 
Tavshedens hjemmeside og sociale medier. 
Personoplysninger, som afgives i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, bliver registreret hos Bryd 
Tavsheden som dataansvarlig. Oplysningerne behandles efter Foreningen Bryd Tavshedens privatlivspolitik. 
Oplysningerne registreres med det formål: 

1) At eksterne dommere kan vurdere bidragene 
2) At kontakte deltagerne og vinderne.  

Når konkurrencen afsluttes, vil personoplysningerne blive slettet. I visse tilfælde vil en deltagers kreative bidrag 
blive udvalgt til at blive brugt af Foreningen Bryd Tavsheden, f.eks. ved at gengive det på hjemmesiden eller 
lignende. I så fald kan vi beholde personoplysninger så længe, at bidraget vises. Vi vil altid give besked herom til 
den relevante lærer, hvis et bidrag udvælges. Kontaktoplysninger om læreren opbevares derudover i et år efter 
konkurrencens afslutning med henblik på at kunne kontakte lærerne om konkurrencen det efterfølgende år. Du 
kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i Bryd Tavshedens privatlivspolitik her: Privatlivspolitik. 
Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, kan du kontakte Bryd Tavsheden på telefon 44 45 20 91 eller pr. email: 
sanne@brydtavsheden.dk 

 

https://brydtavsheden.dk/wp-content/uploads/2019/04/Privatlivspolitik-Bryd-Tavsheden.pdf
mailto:sanne@brydtavsheden.dk.
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