“Iepriecini senioru!” konkursa noteikumi
1. “Iepriecini senioru!” konkursu (turpmāk tekstā – Konkurss) organizē SIA „Visas Loterijas”,
reģistrācijas Nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., LV2128, Latvija (turpmāk – Konkursa organizētājs).
2. “Iepriecini senioru!” konkursa pasūtītājs ir SIA “Danone”, reģistrācijas Nr.: 40003379213, juridiskā
adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV-1039, Latvija (turpmāk – Konkursa pasūtītājs).
3. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Konkursa organizētājs, un
noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
4. Konkursa norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens
Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 13 gadu vecumu.
5. Konkursa norises sākuma datums ir 2020. gada 18. novembris. Konkursa norises beigu datums
ir 2020. gada 21. decembris. Dalības pieteikšana Konkursā ir no 2020. gada 18. novembra plkst.
00.00 līdz 2020. gada 18. decembra plkst. 23.59.
6. Lai piedalītos Konkursā, Konkursa dalībniekam jāuzraksta vai jāizvēlas novēlējums senioram un
tas veiksmīgi jāiesniedz vietnē www.iepriecinisenioru.lv. Iesniedzot novēlējumu, dalībniekam būs
iespēja norādīt savu kontaktinformāciju, tādējādi apliecinot dalību konkursā, un piedalīties izlozē.
•

Kontaktinformācija, kas jānorāda, lai piedalītos konkursā: vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa
numurs. Dati tiek pieprasīti, lai konkursa ietvaros veiktu izlozi, laimesta gadījumā identificētu
laimētāju un pēc tam ar laimētāju sazinātos par balvas saņemšanu. Pēc konkursa norises
beigām dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

•

Konkursa dalībnieks var atkārtoti piedalīties Konkursā, izpildot šo noteikumu 6. punktu.

7. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.
8. Konkursā nedrīkst piedalīties SIA “Danone”, SIA “WKND” un SIA “Visas Loterijas”.
9. Konkursa norises laikā Konkursa organizētājs veic noteiktu datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek
izmantoti, lai veiktu izlozi, identificētu un sazinātos ar Konkursa laimētāju. Dati tiks uzglabāti
atbilstoši Privātuma politikai un Konkursa noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek apstrādāti
personas dati Konkursa organizēšanai.
10.

Iesniedzot informāciju par sevi, Konkursa dalībnieks piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu

apstrāde “Iepriecini senioru!” Konkursa ietvaros.
11.

Piesakot dalību Konkursā, Konkursa dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem

noteikumiem un tos ievēros.

Konkursa dalībnieks apliecina, ka mājaslapā www.iepriecinisenioru.lv norādītā informācija ir

12.

patiesa. Konkursa dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi
iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.
Balvu fonds:

13.

• 5 (pieci) Actimel labumu grozi.
Notiks 5 (piecas) izlozes, kurās piedalīsies saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu iesniegtie

14.

reģistrācijas pieteikumi.
Izlozes:

15.

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.
16.

Izlozes
datums un
laiks

Periods, par kādu notiek
izloze

Balva

20.11.2020.

18.11.2020. plkst. 00.00 –

1 (viens) Actimel labumu

plkst. 11.00

20.11.2020. plkst. 10.00

grozs

27.11.2020.

20.11.2020. plkst. 10.01 –

1 (viens) Actimel labumu

plkst. 11.00

27.11.2020. plkst. 10.00

grozs

04.12.2020.

27.11.2020. plkst. 10.01 –

1 (viens) Actimel labumu

plkst. 11.00

04.12.2020. plkst. 10.00

grozs

11.12.2020.

04.12.2020. plkst. 10.01 –

1 (viens) Actimel labumu

plkst. 11.00

11.12.2020. plkst. 10.00

grozs

21.12.2020.

11.12.2020. plkst. 10.01 –

1 (viens) Actimel labumu

plkst. 11.00

18.12.2020. plkst. 23.59

grozs

Rezervisti

1 (viens)

1 (viens)

1 (viens)

1 (viens)

1 (viens)

Katrā izlozē tiks papildus izlozēts 1 (viens) rezerves laimētājs gadījumam, ja Konkursa

organizatoram neizdodas sazināties ar primāro izlozēto laimētāju.
17.

Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, izlozes dienā zvanot uz

laimētāja norādīto tālruņa numuru. Balvu varēs saņemt, iepriekš par to vienojoties ar Konkursa
organizatoru SIA “Visas Loterijas”.
18.

Balvu varēs saņemt līdz 2021. gada 1. februārim.

19.

Konkursa organizētājs neatbild par balvas lietošanas rezultātā balvas ieguvējam iespējami

radītajiem zaudējumiem. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās nodošana trešajām personām ir
aizliegta.

20.

Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,

piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
21.

Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par atbildīgiem, ja Konkursa dalībnieks neievēro

šos noteikumus.
22.

Konkursa organizētājs nenes atbildību par dalībnieka izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas

neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieka sniegtā informācija ir
nepatiesa vai neprecīza, vai ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora
neatkarīgu iemeslu dēļ.
23.

Konkursa organizētājs neatbild par tehniskām problēmām, kas radušās tehniskajās ierīcēs,

no kurām tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
24.

Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimesta saņemšanu iespējams vērsties pie Konkursa

organizatora SIA “Visas Loterijas”, zvanot uz tālruni +371 67686540 darbadienās no plkst. 9.00
līdz 15.00 vai rakstot uz e-pasta adresi info@loterijas.lv līdz 2021. gada 1. februārim.
25.

Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību Konkursā, vēršoties ar rakstveida

iesniegumu info@loterijas.lv vai liene@wknd.lv un iesniegumā norādot konkrētā Konkursa
nosaukumu.
26.

Konkursa organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos.

27.

Visos citos gadījumos, ko neregulē šie noteikumi, ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.

28.

Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no šiem noteikumiem, saistībā ar tiem vai to

pārkāpumu, ir risināms tiesas ceļā Latvijas Republikā. Strīdam ir piemērojami Latvijas Republikas
likumi.
29.

Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs

raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt
izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu norisi.
Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.
30.

Ar Konkursa noteikumiem var iepazīties www.iepriecinisenioru.lv.

