
 

 

“SAMSUNG GALAXY” REALITĀTES ŠOVA “DREAM CHEF” 
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

 
1. Šajos noteikumos un nosacījumos ietverta informācija par dalību projektā “Samsung 

Galaxy Dream Chef” (šeit un turpmāk – Projekts), kuru organizē SIA “Samsung Electronics 
Baltics”, reģistrācijas numurs 40003963909, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, 
Latvija (šeit un turpmāk – Organizators). 
2. Projekts ir Baltijas mēroga kulinārijas realitātes šovs, kurā tiks sniegta iespēja apgūt jaunas 
zināšanas kulinārijas un ēdiena gatavošanas jomā jauniešiem vecumā no 15 līdz 28 gadiem 
(šeit un turpmāk – Dalībnieks vai Dalībnieki). Trīs profesionāļu pavāru uzraudzībā, Dalīb-
nieki  sacentīsies savā starpā, izaicinot paši savas ēst gatavošanas prasmes un uzlabojot per-
sonīgās un profesionālās spējas, lai iegūtu galveno balvu.  
3. Piesakoties dalībai Projektā, tiek uzskatīts, ka kandidāts ir izlasījis un apstiprinājis šos Pro-
jekta noteikumus un tie ir viņam vai viņai juridiski saistoši. Ja kandidāts vēl nav sasniedzis 18 
gadu vecumu, šos noteikumus jāizlasa un jāapstiprina kandidāta vecākam vai tiesiskajam aiz-
bildnim. 

4. Projekts tiek organizēts Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un tiks pārraidīts MTG grupas 
kanālos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (piemēram, TV, tiešsaistes kanālos, radio, sociālo tīklu 
kontos, intervijās, rakstos utt.). 

5. Projekta dalībniekiem jābūt vecumā no 15 līdz 28 gadiem. Dalībniekiem netiek 
piemēroti nekādi dzimuma, tautības, dzīvesvietas vai citi ierobežojumi. 

6. Organizatora darbiniekiem un Organizatora izvēlētajai producentu grupai (šeit un 
turpmāk – Producentu grupa), kā arī viņu tuvākajiem ģimenes locekļiem nav atļauts 
piedalīties Projektā.  

7. Projekts norisināsies no 2017. gada 13. jūnija līdz 2017. gada 24. oktobrim un ir 
sadalīts turpinājumā norādītajos posmos: 

1. elektroniska pieteikšanās dalībai Projektā, aizpildot pieteikuma veidlapu (no 
2017. gada 13. jūnija līdz 28. jūnijam); 

2. kandidātu izvērtēšana un atlase dalībai Projektā (no 2017. gada 29. jūnija līdz 
4. jūlijam); 

3. kandidātu atlase no katras valsts video intervijām (2017. gada 4. jūlijs); 
4. atlasīto kandidātu video intervijas (no 2017. gada 7. jūlija līdz 9. jūlijam); 
5. apmācību process un vadlīniju sniegšana Dalībniekiem pirms Projekta 

filmēšanas (no 2017. gada 10. jūlija līdz 16. jūlijam); 
6. Projekta filmēšana un producēšana (no 2017. gada 18. jūlija līdz 25. jūlijam); 
7. finālistu video stāstu filmēšana (no 2017. gada 3. augusta līdz 5. augustam); 
8. Projekta sēriju pārraidīšana (no 2017. gada 5. septembra līdz 24. oktobrim). 

8. Projekts tiek realizēts angļu valodā. 
9. Projekts tiek producēts un filmēts Arhitektūras un mediju centrā H2O6 Durbes ielā 4, 

Rīgā, LV-1048, Latvijā. 
10. Organizators un Producentu grupa nodrošina Dalībniekiem izmitināšanu Projekta 

laikā un transportu uz Projekta filmēšanas vietām un atpakaļ no tām, kā arī atpakaļceļu uz 
mājām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pēc šova beigām. 

11. Personas var pieteikties dalībai Projektā, izmantojot elektronisku pieteikšanās veid-
lapu šādās adresēs: 

1. kandidāti no Latvijas: www.dreamchef.lv; 
2. kandidāti no Lietuvas: www.dreamchef.lt; 
3. kandidāti no Igaunijas: www.dreamchef.eu. 

12. Visas pieteikumu veidlapas, kas iesniegtas, izmantojot 11. punktā norādītās adreses, 
izvērtē Organizators un Producentu grupa. 



 

 

13. Producentu grupa ir tiesīga sazināties ar visiem kandidātiem, lai precizētu in-
formāciju, kas nepieciešama kandidātu pieteikumu izvērtēšanai. 

14. Producentu grupa ir tiesīga pieprasīt no kandidāta papildu video materiālus vai fo-
togrāfijas, lai izvērtētu kandidāta zināšanas un talantus. 

15. Pieteikumi, kas iesniegti, neievērojot šo noteikumu un nosacījumu prasības, netiks 
izskatīti. Rupji, aizskaroši, nepilnīgi vai nesaprotami pieteikumi netiks ņemti vērā un kandidāti, 
kuri tos būs iesūtījuši, tiks dzēsti no kandidātu saraksta. 

16. Kopumā Organizators un Producentu grupa dalībai Projektā atlasīs 12 Dalībniekus: 
4 Dalībniekus no Latvijas, 4 Dalībniekus no Igaunijas un 4 Dalībniekus no Lietuvas. 

17. Parakstot atsevišķu līgumu ar Organizatoru, Dalībnieks piekrīt: 
1. piedalīties visās apmācību aktivitātēs un sēriju filmēšanā no 2017. gada 7. jūlija 

līdz 5. augustam; 
2. ievērot konfidencialitāti un neatklāt nekādu informāciju par Projektu, kamēr vi-

sas Projekta sērijas nav pārraidītas MTG kanālos; 
3. nepublicēt savos sociālajos tīklos nekādu saturu saistībā ar Projektu un neatklāt 

trešajām pusēm nekādu informāciju par Projektu, ja iepriekš nav saņemta 
rakstiska atļauja no Organizētāja un Producentu grupas; 

4. pilnībā ievērot projekta iekšējās kārtības noteikumus, ievērot darba drošības un 
citas instrukcijas, kas visiem projekta dalībniekiem ir saistošas; 

5. Publicēt savos sociālajos tīklos un citviet informāciju par Projektu pēc Or-
ganizētāja un Producentu grupas aicinājuma, ievērojot sniegtās rekomendācijas 
un sagatavotos materiālus. 

18. Projekta laikā visi Dalībnieki sacentīsies par balvu (šeit un turpmāk – Balva), taču 
tikai labākais Dalībnieks no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas saņems Balvu: 

1. titulu Labākais “Samsung Galaxy Sapņu šefpavārs Latvijā”, “Samsung Galaxy 
Sapņu šefpavārs Lietuvā”, “Samsung Galaxy Sapņu šefpavārs Igaunijā”; 

2. praksi vienā no labākajiem restorāniem Baltijā; prakses ilgumu un apstākļus 
noteiks Organizētājs; 

3. naudas balvu 1500 EUR (ieskaitot PVN) apmērā; 
4. sabiedrisko attiecību speciālista nodrošinātu publicitāti; publicitātes apmēru un 

apstākļus noteiks Organizētājs; 
19. Visi trīs vietējā mēroga uzvarētāji sacentīsies pēdējā sērijā, kurā tiks noskaidrots 

Baltijas labākais Samsung Galaxy Sapņu šefpavārs, kurš tiks apbalvots ar: 
 1. titulu “Samsung Galaxy Sapņu šefpavārs Baltijā”; 

2. naudas balvu 1500 EUR (ieskaitot PVN) apmērā. 
20. Dalībniekam nebūs tiesību saņemt Balvu, ja tiks atklāts, ka Dalībnieks nav ievērojis 

noteikumus un nosacījumus vai ja Dalībnieks būs negodīgi ietekmējis Projekta norisi. 
21. Dalībnieks piekrīt, ka Organizators apstrādā viņa/viņas personas datus ar mērķi or-

ganizēt un īstenot Projektu. 
22. Dalībnieks piekrīt, ka Projekta īstenošanas gaitā viņš/viņa tiek filmēts, fotografēts 

vai jebkādā citā veidā ierakstīts. Dalībnieks piekrīt, ka Organizators izmanto šos video mate-
riālus, fotogrāfijas un ierakstus, kā arī Dalībnieka tēlu un norādes uz Dalībnieku ar mērķi pop-
ularizēt “Samsung Galaxy” zīmolu. Dalībnieks nesaņem nekādu atlīdzību par šādu viņa vai 
viņas atainošanu vai informācijas izmantošanu.  

23. Dalībnieks piekrīt nodot Organizatoram visas un jebkādas intelektuālā īpašuma 
tiesības, kas var rasties attiecībā uz ēdienu attēliem, video materiāliem vai jebkuru citu darbu, 
kuru Dalībnieks sagatavojis Projekta norises laikā, un apliecina, ka attiecīgos darbus ir atļauts 
izmantot	“Samsung Galaxy” zīmola veicināšanai atbilstoši Organizatora ieskatiem jebkurā pa-
saules valstī un jebkādā veidā, neuzņemoties pienākumu maksāt Dalībniekam jebkāda veida 
atlīdzinājumu.  



 

 

24. Organizators patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas noteikumos un nosacījumos 
saskaņā ar attiecināmajām juridiskajām prasībām. 

25. Organizators neuzņemas atbildību par Projekta apturēšanu nepārvaramas varas vai 
tādu apstākļu ietekmē, kurus Organizators nespēj kontrolēt. 

26. Organizators neuzņemas atbildību par: (a) nesaņemtiem pieteikumiem, ja tas noticis 
sistēmas kļūdas vai tādu iemeslu dēļ, kurus Organizators nespēj ietekmēt; (b) novēloti iesnieg-
tiem, nozaudētiem vai nepareizi piegādātiem pieteikumiem; (c) jebkādām kļūdām vai dis-
funkcijām elektroniskās saziņas laikā; (d) jebkādiem pārtraukumiem, bojājumiem vai zau-
dējumiem, kas radušies tādu apstākļu ietekmē, kurus Organizators nespēj ietekmēt; (e) jeb-
kādām Dalībnieka kļūdām. 

27. Dalībnieks pats uzņemas atbildību par savām darbībām vai to trūkumu. 
28. Ciktāl to atļauj attiecināmie tiesību akti, Organizators neuzņemas nekādas saistības 

par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem, kaitējumu vai vilšanos, ko Dalībnieks pieredzējis 
saistībā ar dalību Projektā vai pēc Balvas saņemšanas. 

29. Uz Projektu un šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas Latvijas normatīvie 
akti neatkarīgi no tā, vai Dalībnieks iesniedzis pieteikumu, izmantojot mājaslapu www.dream-
chef.lv Latvijā, www.dreamchef.lt Lietuvā vai www.dreamchef.eu Igaunijā. Puses piekrīt no-
dot strīdus, kas radušies saistībā ar Projektu, izskatīšanai Latvijas tiesās. 

30. Ja rodas jebkādi jautājumi par Projektu, kandidāti un Dalībnieki tiek aicināti 
sazināties ar Organizatoru vai tā pārstāvi, rakstot uz e-pasta adresi welcome@vuca.lv vai 
zvanot pa tālruņa numuru +371 29285378. 

	


