RÖSTA PÅ DIN HÖRSELSPECIALIST
Om du har haft eller har ett hörselhjälpmedel som provades ut någon gång mellan augusti
2015 och juli 2019 kan du använda formuläret nedan för att berätta om den vård du fick och
hur ditt liv förändrades.
Besök vår webbsida för att läsa mer om juryns kriterier, och för att få hjälp att skriva ett
vinnande bidrag: www.audiologistoftheyear.se
Om dig
Namn

Villkor
Tävlingen Årets audionom arrangeras av Rayovac, Audio
Infos, EHIMA och EFHOH och är öppen för hörselspecialister
(hörapparats-audionomer, audionomer och receptarier) i
Storbritannien, Frankrike, Sverige, Spanien, Tyskland,
Österrike, Irland, Danmark och Nederländerna.
Tävlingen arrangeras av Spectrum Brands (UK) Limited,
Washington, Tyne and Wear, England, NE37 3HW (”Arrangör”).
Nominering är endast möjligt fram till den 1 juli 2019.
Vinnarna informeras i september 2019.
I händelse av tvist kan arrangörens beslut inte överklagas.
Audionomer och receptarier måste nomineras av en patient
eller av en nära anhörig för deras räkning (”Nominatör”) som
har fått – eller ska få – en hörapparat utprovad mellan
augusti 2015 och juli 2019.

Adress

E-postadress (valfritt)
I och med att du skickar dina uppgifter och din berättelse samtycker du till att vi använder
dina uppgifter i enlighet med det som framgår av de markerade delarna i villkoren. Läs vår
sekretesspolicy på www.audiologistoftheyear.se/privacy-policy för mer information.
Jag nominerar
Namn
Mottagningens adress

Markera den här rutan om du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Då samtycker du till att vi sparar och använder
din e-postadress för att informera dig om produkter och tjänster. Samtycket är frivilligt och kan återkallas när
som helst, utan att ange några skäl, via avanmälningslänken i nyhetsbrevet eller via e-post till
info@audiologistoftheyear.eu. Dina kontaktuppgifter kommer inte att delas med andra webbplatser i
marknadsföringssyfte. Läs vår sekretesspolicy på
www.audiologistoftheyear.se/privacy-policy för mer information.

Nominatören måste vara minst 18 år gammal och skriven i
Storbritannien, Frankrike, Sverige, Spanien, Tyskland,
Österrike, Irland, Danmark eller Nederländerna. Anställda hos
Arrangören samt dess dotterbolag och deras närmaste
familjemedlemmar är inte berättigade att delta.För att kunna
delta måste Nominatören registrera sig online via
www.audiologistoftheyear.se, alternativt skicka in ett ifyllt
tävlingsformulär eller en ifylld broschyr till Arrangören.
Formulär går att ladda ner via webbplatsen, eller finns
tillgängliga via några av Rayovacs distributörer.
Portokostnader måste bäras av Nominatören.
Nominatörer måste uppge fullständigt namn, e-postadress,
hemadress och ålder samt uppge hur deras hörselspecialist
har hjälpt dem och varför de anser att han/hon bör vinna
tävlingen.
Arrangören är inte ansvarig för förlorade, sena, ofullständiga,
ogiltiga, otydbara eller missriktade registreringar, vilka
kommer att diskvalificeras. Alla falska uppgifter eller
förvrängningar eller brott mot dessa villkor resulterar i att de
relevanta bidragen diskvalificeras.
En extern jury kommer att poängsätta bidragen baserat på
Nominatörernas motiveringar.
En vinnare kommer att utses i varje land. Varje vinnare får 3
000 SEK netto, en pokal, ett inramat diplom samt ett PR-kit
för hjälp med att sprida information om utmärkelsen. Alla
hörselspecialister får dessutom ett inramat certifikat, i vilket
de lovordas av juryn.
Av dessa 9 landsvinnare, återigen baserat på den bifogade
motiveringen, kommer en vinnande hörselspecialist att utses
i Europa (“Europavinnare”) av den externa juryn. Denna vinnare
kommer att få 30 000 SEK netto, eller ett otsvarande
Sponsras av

pris beroende på lokala lagstadgade krav, samt en pokal, ett
inramat diplom och en inbjudan till 2019 års EUHA-kongress,
som äger rum den 16-18 oktober 2019 i Nuremburg, yskland.
Europavinnaren måste kunna resa till kongressen för att ta
emot sitt pris. Arrangören kommer att stå för flygresan och
en övernattning för vinnaren.
Nominatorerna som lämnade in bidragen som låg till grund för
utnämnandet av vinnarna i varje land kommer att få ett
bruttobelopp på 3000 SEK i kontanter plus en gåva till ett värde
av 2500 SEK.
Vinnarna kommer att meddelas per post, e-post eller telefon.
Varje vinnare är ansvarig för eventuell vinstskatt i enlighet
med lokalt gällande lagstiftning. Om vinnaren av ett pris inte går att
kontakta eller inte accepterar eller hämtar ut sitt pris inom 4 veckor
efter att ha meddelats, kommer vinnaren att gå miste om sitt pris.
Priset delas då ut till det bidrag som fått näst flest röster. Det är inte
möjligt att byta eller överlåta priserna till tredje part.
Arrangören garanterar efterlevnaden av gällande lagstadgade
bestämmelser vad gäller dataskydd. Alla personuppgifter kommer
att behandlas i enlighet med arrangörens sekretesspolicy som finns
på www.audiologistoftheyear.se/privacy-policy, som innehåller mer
information om användning av personuppgifter och dess rättsliga
grund, vilken information som måste överföras för att kunna
genomföra tävlingen, nominatorernas och tävlingsdeltagarnas
rättigheter enligt GDPR, den nya lagen om skydd av personuppgifter
samt rätten att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheter.
Alla vinnare och deras nominatorer ger sitt samtycke till att namnet
och berättelsen som utgör bidraget får användas i reklamsyfte, online
och offline, t.ex. för pressmeddelanden, på webbplatser och webbplatser
för sociala medier, i samband med den aktuella och påföljande
tävlingen. Samtycket är frivilligt och kan återkallas när som helst utan
att ange några skäl genom att mejla till
Efter ett år kan Arrangören fortsatt använda detaljer ur bidraget, men för
att skydda anonymiteten kommer ingafullständiga namn att användas.
Nominatören samtycker till att, där så är möjligt, delta i eventuella
ytterligare fotograferingar, där fotona kan komma att användas för
publicitet både online och i tryck, enligt vad som anges ovan.
Namnen på vinnarna i varje land kommer att finnas illgängliga på
www.audiologistoftheyear.se från och med slutet av september 2019.
I händelse av tvist skall lagen i England och Wales uteslutande gälla.

TÄVLINGSFORMULÄR
Skicka in
ditt
bidrag o
ch du ha
r
chansen
att vinna
3 000 SE
K samt
gåvor till
ett värde
av 2 500
SEK!

Sedan tävlingen startade 2008, från
början i bara tre länder, har totalt 11
europeiska vinnare och 70
landsvinnare utsetts, och ytterligare
270 hörselspecialister har lovordats.
Vinnarna har ansträngt sig utöver
det vanliga för sina patienter och
deras välbefinnande.

Varför är just din hörselspecialist bäst i
Sverige?

Därför förtjänar just min hörselspecialist att bli Årets Audionom – en utmärkelse
från Rayovac, Audio Infos, EHIMA och EFHOH:

Idag hålls tävlingen i 9 europeiska
länder, och utmärkelsen har blivit
mycket respekterad och
prestigefylld inom hörselindustrin.

Vi söker inspirerande berättelser
som beskriver på vilket sätt din
audionom engagerar sig för att
ge utmärkt vård.

Har din audionom:

Så här deltar du

• Engagerat sig i att förbättra din
eller någon närståendes
hörsel?

Det är enkelt att delta. Fyll bara i
tävlingsformuläret och berätta med
minst 50 ord och högst 1 000 ord på
vilket sätt din audionom är så speciell.

• Har den vård du eller en
anhörig fått varit exceptionell?
• Har han eller hon gjort stor
skillnad för dig eller någon i din
familj?

Du kan även fylla i formuläret online, på
www.audiologistoftheyear.se, eller
skicka det till adressen längre ner på
sidan.
På webbplatsen hittar du mer
information om tävlingen.

• Har din audionom kunnat bidra
med övriga upplysningar om
produkter eller supporttjänster,
som inte ingått i den vanliga
vården?

Se i så fall till att
nominera honom eller
henne till denna
prestigefyllda
utmärkelse.

När du har fyllt i tävlingsformuläret skickar
du det till:
AOTY, SPB Sweden AB,
Gustavslundsvägen 133, 10 tr, 167 51
Bromma, Sweden
Senast den 1 juli 2019 vill vi ha ditt bidrag.
Sponsras av

www.audiologistoftheyear.se

www.audiologistoftheyear.se

Fortsätt på ett löst papper om du behöver mer plats att skriva.

