
Testa “TESTS un iespēja laimēt QUEEN veļu! Nosaki, kāda ir Tava 

personība un kas Tev piestāv vislabāk!” noteikumi 

Par testu 

• Skaties.lv organizē asociāciju testu “TESTS un iespēja laimēt QUEEN veļu! 

Nosaki, kāda ir Tava personība un kas Tev piestāv vislabāk!” turpmāk tekstā 

– “tests”. 

• Testa norises vieta: Skaties.lv mājas lapa. 

• Testa būtība: Skaties.lv aicina atbildēt uz jautājumiem un piedalīties balvu 

izlozē.  

Konkursa norises laiks 

• Tests notiek vienā kārtā. 

• Testa norises laiks - no 9.10.2017. – 23.10.2017 plks. 11.59.  

• Četri testa izlozes uzvarētāji tiek paziņoti 23.10.2017.  

Konkursa balva 

• Testa balvās – četri QUENN apakšveļas komplekti: 

• Floral Vibes  

• Hanami  

• Cosima  

• Choose love  

 

Kā piedalīties konkursā 

 

• Pretendēt uz balvām drīkstēs tikai tie dalībnieki, kas būs aizpildījuši testu 

un norādījuši precīzu kontaktinformāciju  

• Lai pretendētu uz balvu, pēc testa aizpildīšanas dalībniekam jānorāda savs 

vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs, un jānospiež poga „Gatavs”. 

• Ja tests kāda iemesla dēļ tiek pārtraukts (interneta pieslēguma traucējumi, 

pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks spēlēs laikā aiziet uz citu 

lapu, testa laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) dalībniekam 

tests jāsāk no jauna.  

• Testa organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem 

apstākļiem.  

• Četri balvas saņēmēji tiek izlozēti pēc nejaušības principa. 

• Izlozē piedalās visi dalībnieki, kas reģistrējuši atbildes norādītajā laika 

periodā. 

• Ikviens var atbildēt uz testa jautājumiem arī bez savas kontaktinformācijas 

norādīšanas, tikai šādā gadījumā dalībnieks nevar pretendēt balvas izlozei. 



• Katrs testa dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties testā un 

neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai 

kādā citādā krāpnieciskā veidā.  

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

nepieciešama vecāku piekrišana. 

Spēles norises gaita 

• Aizpildīt testu “TESTS un iespēja laimēt QUEEN veļu! Nosaki, kāda ir Tava 

personība un kas Tev piestāv vislabāk!” un reģistrēties balvu izlozei portālā 

Skaties.lv līdz 23.10.2017 plks. 11.59. 

• Izlozes četri uzvarētāji tiek publicēti Skaties.lv mājas lapā,  testa “TESTS un 

iespēja laimēt QUEEN veļu! Nosaki, kāda ir Tava personība un kas Tev 

piestāv vislabāk!”sadaļā.  

• Lai saņemtu balvu testa un izlozes dalībniekam un uzvarētājam jāsazinās ar 

QUEEN pārstāvjiem un jāvienojas par balvas izņemšanu. 

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

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

• Skaties.lv patur tiesības mainīt spēles nolikumu un izslēgt no aktivitātes 

negodprātīgus dalībniekus.  

 

 


