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20 december 2022 
 
 
Allmänna villkor för European Money Quiz 
 
Delta i tävlingen 
 

1. Alla elever i årskurs 7–9 har rätt att delta, oavsett vilka ämnen de studerar. 

För att delta måste den som är lärare: 

a) Föranmäla sin klass till Svenska Bankföreningen, via e-post: 

       moneyweek@swedishbankers.se. Där ska framgå namn på lärare,  

e-postadress, skola, klassnamn samt kommun. Genomförs tävlingen i samband med 

exempelvis ett skolbesök från en bankanställd som deltar i undervisningen och registre-

ring inte skett i förväg går det bra att tävla utan att ha registrerat sig men steg b) nedan 

måste fortfarande genomföras.  

      b)  Efter att tävlingen är utförd måste läraren ta ett foto på det tävlingsresultat i klassen, 

        eller om det är klassens gemensamma, som är högst. Detta foto ska sedan mailas  

        till moneyweek@swedishbankers.se tillsammans med ovanstående information. 
 

Kontaktpersoner och sekretess 

2. Den Europeiska Bankföreningen, EBF, och dess medlemmar (Svenska Bankföreningen 

och andra länders bankföreningar) kommer endast att använda anmälningsinformation 

om klass, skola, lärarens och elevernas uppgifter i samband med tävlingen och kommer 

inte att använda informationen för några andra syften. 

3. Genom att ange sina personuppgifter samtycker de deltagande eleverna och lärarna till 

att namnet på det vinnande laget publiceras på Svenska Bankföreningens och EBF:s 

medlemmars webbplatser samt i marknadsföringsmaterial.  

4. Vinnarna i länderna samtycker till att vara med på foton och/eller videofilmer som tas i 

samband med den svenska tävlingen samt det europeiska finalevenemanget i Bryssel 

den 15-16 maj 2023. 

 
Vinnarna utses 
5. Vinnarna på nationell nivå är den klass som får flest korrekta svar på kortast tid när de 

besvarar frågorna via internetplattformen Kahoot!. Den nationella tävlingen hålls på 

svenska. 
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6. Varje klass får endast tävla en gång.  

7. Om Svenska Bankföreningen inte kan kontakta vinnaren eller om vinnaren inte kan med-

verka i den europeiska finalen förbehåller sig Svenska Bankföreningen rätten att utse en 

alternativ vinnare i enlighet med de här villkoren. 

8. Den vinnande klassen från varje land måste utse två elever och en vuxen (en förälder 

eller lärare) som medföljande på resan till Bryssel för Europafinalen. EBF och Svenska 

Bankföreningen ansvarar inte för att utse de två eleverna.  

9. Svenska Bankföreningen kontaktar det vinnande laget för att anordna resan till Europafi-

nalen i Bryssel.  

10. I den europeiska finalen tävlar deltagarna i lag med två personer från varje land. Den 

europeiska finalen hålls på respektive deltagande lands språk och genomförs live online 

via plattformen Kahoot!. Den som vinner är det lag som har flest korrekta svar på frå-

gorna på kortast möjliga tid, vilket identifieras via Kahoot!-plattformen. Det vinnande la-

get utses på plats. 

11. Det vinnande laget får ett pris för sin klass.  

Övriga regler 
12. EBF och dess medlemmar tar inget ansvar för eventuell skada, förlust, skadeståndsan-

svar, personskada eller besvikelse som deltagarna åsamkat eller drabbats av på grund 

av att de deltagit i tävlingen eller tagit emot priset. 

13. EBF och dess medlemmar tar inte heller på sig skadeståndsansvar för personskada eller 

egendomsskada på deltagarnas eller andra personers IT-utrustning som är kopplad till 

eller beror på deltagande i eller nedladdning av material i anslutning till tävlingen. 

14. Svenska Bankföreningen står för resekostnader, kost och logi under finalen i Bryssel för 

två tävlande elever samt en medföljande lärare eller förälder. I resan till Bryssel ingår 

inte reseförsäkring, personliga utgifter eller extrakostnader, utöver vad som nämnts. 

15. De nationella vinnarna ansvarar för att säkerställa att de har ett giltigt Pass/ internation-

ellt ID och reseförsäkring samt att införskaffa de visum som krävs samt tillstånd från för-

äldrar/vårdnadshavare för resan. 

16. EBF och dess medlemmar förbehåller sig rätten att diskvalificera alla deltagare som 

misstänks för fusk i någon form och ta bort deras resultat från databasen med spelare. 
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