
“Vai tu zini, kā rodas sejas ādas grumbiņas un kā ar tām 

cīnīties?” noteikumi 

 

Par konkursu 

• Skaties.lv organizē konkursu „Vai tu zini, kā rodas sejas ādas grumbiņas un 

kā ar tām cīnīties?”, turpmāk tekstā “konkurss”. 

• Konkursa norises vieta: Skaties.lv mājas lapa. 

• Konkursa būtība: Skaties.lv aicina pārbaudīt savas zināšanas par grumbiņu 

rašanos un sejas ādas kopšanu.  

• Lai piedalītos konkursā par balvu, nepieciešams pareizi atbildēt uz visiem 

astoņiem jautājumiem. 

• Ja dalībnieks nav atbildējis pareizi uz visiem konkursa jautājumiem, testu 

iespējams pildīt vēlreiz 

Konkursa norises laiks 

• Konkursa norises laiks līdz 27.12.2017. plkst 11:59.  

• Konkursa laikā notiks četras balvu izlozes – 06.12., 13.12., 20.12. un 27.12. 

• Katrā izlozē piedalās visi lietotāji, kuri piedalījušies konkursā līdz attiecīgās 

dienas plkst. 11:59. 

Konkursa balva 

• Katrā no četrām balvu izlozēm tiks izlozēti trīs dāvanu komplektiem, kuros 

katrā ietilpst šādi produkti: 

o “Eucerin Hyaluron-Filler Day Cream Normal/Combination Skin” un 

“Eucerin Hyaluron-Filler Eye Cream”. 

• Balvu komplektus nodrošina “Eucerin”. 

• Par balvu saņemšanu ar uzvarētājiem sazināsies portāla “Skaties.lv” 

pārstāvis. 

• Balvas uzvarētāji varēs saņemt 30 dienu laikā no paziņošanas brīža. 

• Paziņojums par uzvaru tiks nosūtīts uz anketā norādīto tālruni vai e-pastu.  

• Ja uzvarētājs neizņem balvu 30 dienu laikā, balva paliek konkursa 

organizētāju rīcībā. 

Kā piedalīties konkursā 

 

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

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

• Ja konkurss kāda iemesla dēļ tiek pārtraukts (interneta pieslēguma 

traucējumi, pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks konkursa 



laikā aiziet uz citu lapu, konkursa laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. 

iemesli) dalībniekam konkurss jāsāk no jauna.  

• Konkursa organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem 

apstākļiem.  

• Ja uz jebkuru no balvas izlozēm ir vairāki dalībnieki, kuri atbildējuši pareizi 

uz visiem jautājumiem, uzvarētājs tiek izlozēts pēc nejaušības principa. 

• Izlozē piedalās visi dalībnieki, kuri izpildījuši visus konkursa noteikumus līdz 

attiecīgās izlozes dienas plkst. 11:59. 

• 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.  

• Lai piedalītos konkursā personai jābūt pilngadīgai. 

• 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 attiecīgi 2017. 30.11., 07.12., 14.12. un 

21.12 plkst. 11.59.  

• Uzvarētāji tiek publicēti portāla Skaties.lv mājas lapā. 

• Ar uzvarētājiem sazināsies Skaties.lv pārstāvis.  

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

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

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

aktivitātes negodprātīgus dalībniekus.  

 

 


