BARNENS TURISTBYRÅ
Regler för tips på Barnens Turistbyrå
På barnensturistbyrå.se kan alla barn mellan 0-15 år vara med och tipsa om sina
favoritställen i Sverige. Inget tips är för litet eller för stort, bara det är roligt och passar för
barn. För att Barnens Turistbyrå ska vara så bra och trevligt som möjligt för alla som
besöker den har vi följande regler:
1. Alla tips som publiceras på Barnens Turistbyrå blir tillgängliga för alla.
2. Du godkänner att Svenska Turistföreningen (STF) får rätt att använda ditt tips, eller
delar av ditt tips, inom hela STF´s verksamhet, inklusive alla STF´s sociala medier/kanaler
i samband med marknadsföring av Barnens Turistbyrå. Genom att ditt tips publiceras, eller
att du trycker på ”skapa bevakning” så godkänner du att vi sparar din mejldress och senare
skickar mejl till dig med relevanta tips, och annat som rör Barnens Turistbyrå.
3. Inga svordomar, fula ord, kränkningar eller liknande är tillåtna på Barnens Turistbyrå.
Det är inte tillåtet att lämna tips i kommersiellt syfte.
4. Du ansvarar själv för att alla som namnges eller visas på bild i ditt tips har godkänt att
vara med på Barnens Turistbyrå. Det är alltså inte tillåtet att lägga upp innehåll, t ex
fotografier/bilder eller text som avbildar, föreställer, namnger eller på annat sätt
identifierar en person som inte gett sitt godkännande att vara med på Barnens Turistbyrå.
5. Du ansvarar för att allt material, exempelvis fotografier/bilder, filmer och text, du lägger
upp på barnensturistbyrå.se är godkänt att använda. Det är alltså inte tillåtet att lägga upp
upphovsrättsligt skyddat material på barnensturistbyrå.se utan att du först inhämtat
uttryckligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren.
6. Innan du lägger upp ditt tips måste du be om lov från förälder eller målsman och din
målsman måste dessutom godkänna att du deltar i Barnens Turistbyrå och intyga att dessa
regler följs.
7. STF förbehåller sig rätten att inte publicera, eller att redigera, ändra eller ta bort tips som
strider mot Barnens Turistbyrås regler och villkor, eller som uppfattas som stötande eller
olämpligt. STF förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa villkor.
Så här gör du för att tipsa:
1. Gå in under ”lämna tips” på barnensturistbyrå.se
2. Fyll i alla uppgifter.
3. Tryck på ”bekräfta.” Det kan dröja upp till en dag innan ditt tips dyker upp
på barnensturistbyrå.se. Alla tips kollas nämligen igenom av oss på STF för att säkerställa
att de inte strider mot Barnens Turistbyrås regler och villkor. STF har dessutom en
skyldighet enligt 5 § lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor att ta bort
material som strider mot lagen.

