KHL „Prognožu spēle” konkursa noteikumi
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Ziņu un izklaides portāls Skaties.lv piedāvā spēli „Prognožu spēle”. Spēles norises
laiks - no 19.09.2016. - 2017. gada februāris
Konkursa būtība: nāc uz http://skaties.lv/sports/dinamo/prognozes/ , prognozē
KHL spēļu rezultātus.
Prognozēt varēs visu spēļu rezultātus, kurās piedalās Rīgas Dinamo.
Lai pretendētu uz balvu, spēles dalībniekam laukumos jāieraksta spēles rezultāta
prognoze un jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs un jānospiež
taustiņš „gatavs”.
Ikviens var prognozēt spēļu rezultātus arī bez savas kontaktinformācijas
norādīšanas, tikai šādā gadījumā dalībnieks nevar piedalīties ikmēneša balvas
izlozē.
Prognozes tiek pieņemtas līdz katras hokeja spēles sākumam.
Sākoties hokeja spēlei, prognožu pieņemšana uz esošo spēli tiek automātiski
pārtraukta taču dalībnieki var prognozēt nākamo Rīgas Dinamo spēles rezultātu
Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un neietekmēt
aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā
krāpnieciskā veidā neietekmēs spēles rezultātu.
Ja spēles dalībniekam ir mazāk par 18 gadiem, tad balvas saņemšanai būs
nepieciešama vecāku piekrišana.
Katras hokeja spēles rezultātu var prognozēt vairākas reizes, taču balvas izlozei
tiks reģistrēta pirmā iesniegtā prognoze.
Uzvarētājs tiek izvēlēts no mēneša visu pareizo prognožu iesniedzējiem pēc
nejaušības principa.
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http://skaties.lv/dinamo
Novembra prognožu spēles balvu fondā ir 3 biļetes uz kādu no Rīgas Dinamo
mājas spēlēm, 2 Viaplay abonementi katrs 59,94 EUR vērtībā, un viedtālrunis
Just5 Freedom. Balvas tiks izlozētas pēc nejaušības principa novembra četru
precīzāko rezultātu prognozētāju vidū.
Ar uzvarētājiem sazināsies portāla Skaties.lv pārstāvis.
Balvas izsniedz 30 dienu laikā no dienas, kad tiek paziņots uzvarētāji.
Balvas varēs saņemt Rīgā, Dzelzavas iela 120G
Piedaloties šajā konkursā Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt
izmantota komunikācijā par aktivitāti SIA TV3 Latvia un skaties.lv sociālajos
tīklos, ziņu lapās un citos resursos.
Skaties.lv patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un izslēgt no aktivitātes
negodprātīgus dalībniekus.

