
TÄVLINGSVILLKOR Uppdaterade 2022-05-13 
Eftersom vi älskar läsning vill vi belöna de skolklasser som har läst mest under 
sommarlovet. Alla vinner på att läsa på alla lov, men de klasser som har skickat flest 
läsrecensioner till sin klasslärare är med och tävlar om böcker till ett värde av 18 000 
kronor.  
Genom att delta i tävlingen godtar du dessa tävlingsvillkor: 

1. Ansvarig för tävlingen är den icke vinstdrivande stiftelsen LegiLexi Stiftelse, 
Strandvägen 13, 114 55 Stockholm (”LegiLexi”).  

2. Tävlingen riktar sig till de klasser vars elever via sin lärare har fått en personlig 
inloggning (”elevkod”) till sidan jagharläst.se. Via sin elevkod kan eleven logga 
in och recensera varje bok hen läser under lovet. Tävlingen sker på klassnivå, 
dvs det är inte en individuell tävling utan grupper av elever tävlar gemensamt 
via den individuella läsningen. 

3. Tävlingsperioden pågår 2022-06-15—2022-08-31.  
En jury bestående av representanter från LegiLexi och Bonniers familjestiftelse 
utser vinnarklasserna baserat på kvalifikation samt prestation (antal 
recensioner) kombinerat med engagemangsgrad (antal individer som kunnat 
delta samt som har deltagit samt genomsnittligt antal inskickade bidrag per 
elev). Juryns beslut kan inte överklagas.  
Vinnande skolklasser kommer att utses och meddelas senast den 11/9 2022. 
Vinnarnas klasslärare kommer att bli informerade personligen via den e-
postadress som står som ägare till klassen på legilexi.org. 

4. Vinsterna består av valfria böcker beställda via nätbokhandel till det värde 
vinsten avser. Vinsterna ska användas för inköp av böcker till klassen för att 
stimulera barnen till mer läsning. Klassen bestämmer vilka böcker de önskar 
och beställningen genomförs sedan och betalas av LegiLexi stiftelse. Böckerna 
skickas till den vinnande klassens skola. Vinsten kan inte bytas mot kontanter 
eller överlåtas till någon annan person, klass eller skola. Eventuell vinstskatt 
betalas av klassläraren eller skolan. 
Vinstfördelning: 
1:a plats Eleverna i vinnarklassen får varsin ryggsäck med ett urval av böcker. 

Totalt värde ca 15000 kr (inkl. moms).  
1:a priset är sponsrat av Bonniers familjestiftelse. 

2:a plats Eleverna får böcker till klassen. Värde 3000 kr (inkl. moms). 
3:e plats Eleverna får böcker till klassen. Värde 2500 kr (inkl. moms). 
4-10:e plats Eleverna får böcker till klassen. Värde 2000 kr (inkl. moms). 
Total vinstpott uppgår till 34 500 kr. 

5. Anställda vid LegiLexi eller deras närstående får inte delta i tävlingen. 
6. LegiLexi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och 

EU:s dataskyddsförordning samt rådande personuppgiftsbiträdesavtal tecknade 
med skolhuvudman.  

7. Jagharläst.se och LegiLexi tar inget ansvar tar inte heller ansvar för eventuella 
tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera deltagande eller 
slutresultatet av tävlingen. 


