
Konkursa „ Bez Tabu hokeja tests?” konkursa noteikumi 

 

Par konkursu 

• Raidījums “Bez Tabu” organizē konkursu „Bez Tabu hokeja tests”.  

• Konkursa norises vieta: raidījuma “Bez Tabu” mājas lapa – www.beztabu.lv, 

skaties.lv digitālā platforma.  

• Konkursa būtība: “Bez Tabu” aicina pārbaudīt savas zināšanas par hokeju un 

Latvijas hokeja faniem, aizpildot testu un atbildot 10 jautājumiem “Bez Tabu” 

mājas lapā www.beztabu.lv  

Konkursa norises laiks 

• Konkursa norises laiks - no 03.04.2017. - 16.04.2017. 

Konkursa balva 

• Konkursa balva: ceļojums uz Pasaules čempionātu hokejā 2 personām 2017.gada 

maijā. Lidojums, viesnīca un hokeja  biļetes. 

• Balvu nodrošina ceļojumu aģentūra Travelart.lv 

Kā piedalīties konkursā 

• Spēlētāji, kuri atbild pareizi uz visiem jautājumiem, drīkst piedalīties nedēļas 

balvas izlozē.  

• Lai pretendētu uz balvu, pēc spēles dalībniekam jānorāda savs vārds, uzvārds, e-

pasts un tālruņa numurs, un jānospiež poga „Gatavs”. 

• Ikviens var atbildēt uz konkursa jautājumiem arī bez savas kontaktinformācijas 

norādīšanas, tikai šādā gadījumā dalībnieks nevar pretendēt balvas izlozei. 

• Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un neietekmēt 

aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā 

krāpnieciskā veidā.  

• Ja spēles dalībniekam ir mazāk kā 18 gadu, tad balvas saņemšanai būs 

nepieciešama vecāku piekrišana. 

• Spēli var spēlēt atkārtoti, līdz uz visiem jautājumiem ir atbildēts pareizi, taču 

reģistrēties balvas izlozei drīkst tikai vienu reizi. 

Konkursa norises gaita 

• Reģistrēties balvas izlozei var līdz 2017. gada 16. aprīļa plkst. 23.59.  

• Uzvarētāji tiek publicēti raidījuma “Bez Tabu” mājas lapā, kā arī paziņoti 19. aprīļa 

raidījumā “Bez Tabu”.  

• Ar uzvarētāju sazinās raidījuma “Bez Tabu” pārstāvis.  

• Konkursa uzvarētājs tiek izvēlēts pēc nejaušības principa. 

• Balvu uzvarētājam izsniedz 20 dienu laikā no dienas, kad tiek paziņots uzvarētājs. 

• Balvu varēs saņemt Rīgā, Dzelzavas ielā 120G 

http://www.beztabu.lv/


• Piedaloties šajā konkursā Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt 

izmantota komunikācijā par aktivitāti SIA “TV3 Latvia” un Skaties.lv un “Bez Tabu” 

sociālajos tīklos, ziņu lapās un citos resursos.  

• Skaties.lv patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un izslēgt no aktivitātes 

negodprātīgus dalībniekus.  

 


