Asociāciju testa “Mēs uzminēsim, kā Tu pavadīji vasaru!”
nolikums
Par testu
•
•
•

Skaties.lv organizē asociāciju testu „Mēs uzminēsim, kā Tu pavadīji
vasaru!”, 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
•
•
•

Spēle norit divās kārtās.
Konkursa norises laiks - no 21.09.2017 līdz 05.10.2017. Konkursa kārtas tiek
publicētas attiecīgi 21. septembrī un 28. septembrī.
Konkursa kārtu uzvarētāji tiek paziņoti 28. septembrī un 5. oktobrī

Konkursa balva
•

Konkursa 1. un 2. kārtas balvu komplektā ietilpst:
• Eucerin dušas želeja ar 5% urea, 200 ml
• Numis Med dušas un vannas gels, 200 ml VAI aizsargājošs ķermeņa
losjons, 200 ml
• Treets Traditions dušas želeja, 15 ml
• Numis Med Sensitive intīmās higiēnas losjons, 50 ml
• Pildspalva ar Euroaptiekas logo

Kā piedalīties konkursā
•
•
•

•
•
•

Pretendēt uz balvām drīkstēs visi dalībnieki.
Lai pretendētu uz balvu, pēc spēles dalībniekam jānorāda savs vārds,
uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs, un jānospiež poga „Gatavs”.
Ja spēle kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta pieslēguma traucējumi,
pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks spēlēs laikā aiziet uz citu
lapu, spēles laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) dalībniekam
spēle jāsāk no jauna.
Spēles organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem
apstākļiem.
Balvas saņēmējs tiek izlozēts pēc nejaušības principa.
Izlozē piedalās visi attiecīgas kārtas dalībnieki, kas reģistrējuši atbildes
norādītajā laika periodā.

•

•

•

Ikviens var atbildēt uz spēles 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 par 18 gadiem, tad balvas saņemšanai būs
nepieciešama vecāku piekrišana.

Spēles norises gaita
•
•
•
•
•

Reģistrēties spēles 1. kārtas balvas izlozei var līdz 2017. gada 28. septembra
plkst. 11.59.
Reģistrēties spēles 2. kārtas balvas izlozei var no 2017. gada 28. septembra
plkst. 12.00 līdz 2017. gada 5. oktobra plkst. 11.59.
Uzvarētāji tiek publicēti Skaties.lv mājas lapā, “Euroaptiekas skaistuma
skola” sadaļā.
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.

