
Konkurranseregler 

 
Få pepperkaken din på frimerke! 
 
Last opp bilde av pepperkaken din på Facebook-sidene til TV 2 God morgen Norge eller Posten, 
eller legg det på Instagram med emneknagg #julefrimerke.  
 

Slik deltar du 
Konkurransen går fra 6.-15.desember 2021. For å delta i konkurransen må du ha en Facebook-
profil og/eller en Instagram-profil. Du skal delta som privatperson, være over 18 år og bosatt i Norge. 
Du må også ha rettigheter til å bruke motivet du sender inn. 
 
Ta et bilde av noe du eller din familie har bakt av pepperkakedeig. Det kan være et pepperkakehus 
eller flere bygninger, en gjenstand, figur eller noe annet. Skriv gjerne litt om dine 
pepperkakebaketradisjoner og hvordan motivet ble til. Bildet lastes opp på TV 2 God morgen Norges 
eller Postens Facebook-side eller på din egen Instagramprofil. På Instagram skal du tagge ditt innlegg 
med #julefrimerke. Innleggene skal være offentlige. Når du deltar i konkurransen bekrefter du 
samtidig at du har rett til å bruke bildet og motivet du laster opp. 
 

Vinnere 
To vinnere kåres av en fagjury og to vinnere kåres via en avstemning på TV 2.no. Fagjuryen plukker ut 
bildene som skal være med i avstemningen. De fire vinnermotivene blir julefrimerker i 2022. 
Vinnerne får beskjed via Messenger/Facebook eller Instagram. Hvis du ikke svarer på vår 
henvendelse innen en uke, eller motivet ikke lenger er tilgjengelig for nytt fotoopptak, utpekes en 
annen vinner. Etter at vinnerne er kåret vil en profesjonell fotograf ta nye bilder av vinnermotivene, 
slik at de kan tilrettelegges for frimerkeproduksjon. Det er derfor viktig at motivene er tilgengelige 
for fotografering og ikke ødelegges eller skades. Posten og TV 2 forbeholder seg retten til å 
offentliggjøre motiv og navn på vinnerne på Postens og TV 2s Facebook-sider og andre steder hvor 
dette er naturlig, f.eks. i pressemeldinger, i nyhetssaker eller i annen informasjonen om frimerkene.  
 
Premie  
Bildet blir motiv på Postens julefrimerker som skal utgis i november 2022. Du mottar en vakker 
innramming av frimerket og førstedagsbrevet sammen med 100 frimerker med ditt motiv og et 
utvalg tilhørende samleprodukter. Premien kan ikke byttes eller veksles inn i kontanter. 

 
Rettigheter 
Posten og TV 2 kan uten vederlag benytte innsendte bilder kommersielt på alle plattformer. 

 
Personopplysninger 
De personopplysninger du oppgir blir kun benyttet for å kontakte deg i forbindelse med denne 
konkurransen.   

 
Øvrig 
Posten og TV 2 forbeholder seg retten til å blokkere/slette innlegg som er krenkende eller støtende, 
samt stoppe konkurransen uten varsel. Ved mistanke om svindel forbeholder vi oss retten til å 
ekskludere deltakere fra konkurransen. 
 
Facebook eller Instagram er ikke involvert i konkurransen. 
 
Konkurransen arrangeres av TV 2 God morgen Norge og Posten Norge. 


