
Foto konkurss “Kāds ir rīts Tavā birojā bez kafijas?” 

 

• Ziņu un izklaides portāls Skaties.lv un radio Star FM sadarbībā ar SIA 

Selecta organizē foto konkursu “Kāds ir rīts Tavā biroja bez kafijas?”! 

Konkurss norisināsies no 4.01.2017. līdz 31.01.2017. 

• Konkursa būtība: Iesūti mums savu fotogrāfiju, kurā redzams, kāds ir Tavs 

rīts bez kafijas, un kļūsti par biroja varoni, sagādājot visiem kolēģiem kafijas 

automātu.  

Aicinām piedalīties aktivitātē, kuras galvenā balva ir kafijas automāts “Jura 

WE8”, un iesūtīt Skaties.lv bildes, kurās parādīts, cik mokošs un neizturams 

ir rīts bez kafijas – izspūruši mati, pelēka seja, otrādi uzvilkts džemperis, 

ledusskapī atstāts mobilais telefons, nīgrs priekšnieks u.tml. Vienvārdsakot 

– jo jautrāk, jo labāk! 

• Iesūtot attēlu, lūdzu, norādiet vārdu, tālruni, e-pasta adresi, uzņēmuma 

nosaukumu, kā arī nelielu aprakstu (līdz 200 zīmēm), cik grūts ir jūsu rīts 

bez kafijas.  

• Pēc fotogrāfijas pievienošanas un nepieciešamo lauciņu aizpildīšanas 

jānospiež poga “Gatavs”.  

• Par attēliem var balsot, nospiežot zaļo pogu augšējā kreisajā stūrī.  

Iknedēļas balva – kafijas grozs 

• Katru pirmdienu (9.,16., 23. un 30. janvārī) iesūtītājs, kura attēls ir iesūtīts 

iepriekšējās nedēļas laikā un šajā laika periodā ir saņēmis visvairāk balsu, 

saņems īpašo kafijas grozu no SIA Selecta. (uz pirmo nedēļas balvu 

pretendē attēli, kas iesūtīti no 4. līdz 8. janvārim).  

• Katrs attēls konkursā piedalās tikai tajā nedēļā, kad ticis iesūtīts.  

• Nosakot iknedēļas uzvarētāju tiks ņemti vērā balsojumi, kas veikti no foto 

iesūtīšanas brīža līdz katras svētdienas plkst.23.59 

• Uzvarētāji tiks paziņoti radio Star FM tiešajā ēterā, zvanot uz pieteikumā 

norādīto kontaktālruni.  

• Ja attiecīgās nedēļas uzvarētājus nebūs iespējams sazvanīt, nedēļas balva 

tiks piešķirta nākamajai, visvairāk balsu ieguvušajai fotogrāfijai.  

• Nedēļas balvu katrs iesūtītājs var saņemt tikai vienu reizi, neraugoties uz 

iesūtīto fotogrāfiju skaitu. 

• Par nedēļas balvas saņemšanu, uzvarētāju informēs radio Star FM dīdžeji. 

Konkursa galvenā balva - kafijas automāts “Jura WE8” 

• Foto konkursa galveno balvu – kafijas automātu “Jura WE8” 2050 EUR 

vērtībā – 31. janvārī radio Star FM raidījuma “Zoopasta” komanda piešķirs 

jautrākajai un, viņuprāt, vissmieklīgākajai bildei, kas iesūtīta laika periodā 

no 4. janvāra līdz 31. janvārim. 

• Izvēloties galvenās balvas saņēmēju, balsojums netiks ņemts vērā. 

• Uz konkursa galveno balvu drīkst pretendēt arī tie iesūtītāji, kas saņēmuši 

nedēļas balvu.  

• Uzvarētāji tiks paziņoti 31. janvārī radio Star FM tiešajā ēterā, zvanot uz 

pieteikumā norādīto kontaktelefonu. 

• Ja attiecīgās izvēlētās fotogrāfijas iesūtītājus nebūs iespējams sazvanīt, 

konkursa galvenā balva tiks piešķirta nākamajai, Star FM komandas 

izvēlētajai fotogrāfijai. 



• Par balvas saņemšanu ar uzvarētāju sazināsies SIA Selecta pārstāvji.  

• Ja spēles dalībniekam ir mazāk par 18 gadiem, tad balvas saņemšanai būs 

nepieciešama vecāku piekrišana. 

• Balvu uzvarētājam izsniedz 30 dienu laikā no brīža, kad tiek paziņots 

uzvarētājs. 

• Piedaloties konkursā, Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija un iesūtītie 

materiāli var tikt izmantota komunikācijā par aktivitāti SIA TV3 Latvia, 

Skaties.lv un radio Star FM sociālajos tīklos, ziņu lapās un citos resursos.  

• Skaties.lv un radio Star FM patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un 

izslēgt no aktivitātes negodprātīgus dalībniekus.  

 


