
 

Taiko Shin Kai 
www.taikoshinkai.se 

 contest_entry@taikoshinkai.com    
 

 

 

 

 
 

Tävlingsregler! 
Var med och tävla för att få en chans 
till att vinna en gratis workshop med 
Shonagh Walker och Martin Doyle 
genom att maila oss dina svar! 

Tävlingen pågår 1:a- 31:a juli, 2018! 

Svaren på våra frågor kan hittas på vår 
hemsida och genom de länkar som finns 
på vår hemsida. 

Maila till contest_entry@taikoshinkai.com 
och ange: frågornas nummer och svaret i 
form av 1, X, eller 2. Ange också ditt för- 
och efternamn samt staden du bor i. 

Endast ett bidrag per person och endast 
ett svar per fråga får anges. Dubbla bidrag 
från samma person, eller från flera e-post 
konton tillhörande samma person, eller 
om fler än ett svar anges per fråga blir 
tävlingsbidraget ogiltigt. Tävlande måste 
vara minst 18 år. 

Det tävlingsbidrag som har flest antal rätt, 
vinner en workshop den 7:e september 
med Shonagh Walker och Martin Doyle. 

OBS! Om det finns flera bidrag som upp-
fyller vinstkriterierna görs en lottning av 
dessa bidrag för att bestämma vinnaren. 

Taiko Shin Kai kan tyvärr inte ta ansvar 
för om tävlingsbidrag försvinner, sänds fel 
eller blir för sent levererade till oss. Inte 
heller kan vi ansvara för eventuella tek-
niska svårigheter eller problem som kan 
påverka ditt bidrag till tävlingen. Inga 
medlemmar från Taiko Shin Kai får del-
taga i tävlingen. 

Namn och stad på vinnaren presenteras på 
Facebook den 2:a augusti! Vinnaren kommer att 
få ett separat meddelande från oss via e-post. 

Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte över-
klagas. Genom att delta i tävlingen godkänner 
du att dina uppgifter får användas av oss. Om 
ingen gör anspråk på vinsten innan den 9:e 
augusti, tillfaller vinsten Taiko Shin Kai.  

Lycka till! 
 

Tävlingsfrågorna 
Vad vet du om Shonagh Walker och Martin 
Doyle?  
F1: Hur många gånger har de besökt Sverige? 

1. 0 

X. 1 

2. 2 

F2: Var i Skottland baserar de sin verksamhet? 

1. Aberdeen 

X. Glasgow 

2. Edinburgh 

 
 
 
 
 
 
 

Vinstplan 
Taiko workshop #1: ”Explore the Space” 
med Shonagh Walker och Martin Doyle; 

Fredagen den 7:e september, 2018 
kl. 17:30-19:30 [ Värde: 550:- ] 

I samarbete med: 

http://taikoshinkai.se/
mailto:contest_entry@taikoshinkai.com

