“Utro na Radio Skonto Plus” akcijas noteikumi
1.

Radio Skonto Plus akciju „Utro no Radio Skonto Plus” (turpmāk tekstā “Akcija”)
organizē SIA “Skonto Reklāma”, turpmāk tekstā - RADIO, reģ.nr. 40003682127, adrese
Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, kas ir izstrādājis šos noteikumus, turpmāk
tekstā - Noteikumi.

2.

Akcijas norises vieta ir Latvijas teritorija un tās vietas Pasaulē, kurās Radio Skonto
Plus klausās interneta tiešraidē.

3.

Akcijas norises sākuma datums ir 2017 gada 13. oktobris plkst. 06:00. Akcijas
norises beigu datums ir 2017. gada 27. oktobris plkst. 10:00. Dalība un reģistrācija
Akcijā ir bezmaksas, izņemot samaksu par standarta īsziņu (SMS), ar kuru dalībnieks
reģistrējas akcijai un kuru dalībnieks pats personīgi apmaksā. Akcijā var piedalīties
tikai tie, kas ir iepazinušies ar Akcijas Noteikumiem un piekrīt tiem, kā arī piekrīt
personīgo datu apstrādei un Radio Skonto Plus vispārīgajiem konkursu, akciju
un/vai spēļu noteikumiem, kas atrodami www.radioskontoplus.lv, ciktāl tie nav
pretrunā ar Akcijas Noteikumiem. Akcijas Noteikumi ir noteicošie.

4.

Akcijā piedalās tie akcijas dalībnieki, kuri laika periodā no 2017. gada 13. līdz 26.
oktobrim darba dienās laikā no plkst. 06:00 līdz plkst. 09:30 ir nosūtījuši īsziņu uz
tālruņa numuru +37122102333. Lai reģistrētos dalībai akcijā, īsziņā ir jābūt rakstītai
frāzei, precīzā šādu vārdu secībā: “Utro na Radio Skonto Plus”, kā arī dalībnieka
vārds, uzvārds un telefona numurs. Ja dalībnieks savā īsziņā nav norādījis kādu no
iepriekš minētajām sastāvdaļām, dalībnieks automātiksi tiek izslēgts no dalības
akcijā.

5.

Akcijas dalībnieks apzinās un piekrīt, ka reģistrējoties Radio Skonto Plus Akcijai, tas
piekrīt visiem Akcijas noteikumiem. Tai skaitā, saņemt uz reģistrācijas īsziņā norādīto
tālruņa numuru Radio Skonto Plus jaunumus un/vai informāciju par akcijām, kā arī
piekrīt savu personīgo datu apstrādei.

6.

Pēc īsziņas nosūtīšanas, saskaņā ar šo Noteikumu 4. punktā noteikto, persona kļūst
par Akcijas dalībnieku un piedalās balvu izspēlēs. Izspēles notiek katru darba dienu
laikā no plkst. 09:30 līdz 10:00 Radio Skonto Plus tiešajā ēterā. Rīta programmas
noslēgumā Radio Skonto Plus dīdžejs izlozes kārtībā zvana vienam no reģistrētajiem

Akcijas dalībniekiem, uzdodot jautājumu, kura atbilde ir iepriekš izskanējusi Rīta
programmas laikā. Ja klausītājs kļūdās un atbild nepareizi, tad zvans no studijas tiek
atkārtots citam reģistrētajam dalībniekam, bet ne vairāk kā trīs vienas Dienas balvas
pretendentiem. Tālruņu numuru izvēle notiek pēc nejaušības principa - no trauka ar
aizklātiem telefonu numuriem, izlozējot tik numurus, cik zvanus ir nepieciešams
veikt, lai iegūtu pareizu atbildi uz dīdžeju jautājumiem vai arī sazvanītu ne vairāk kā
trīs vienas Dienas balvas pretendentus dienā. Radio Skonto Plus nav atbildīgs par
problēmām, kas saistītas ar sakaru līdzekļiem un sakaru nodrošinājumu (tālruņu
līnijām), veicot šajā punktā minētos zvanus.
7.

Akcijas laikā personas, kuras reģistrējušās “Utro na Radio Skonto Plus” akcijai, var
iegūt savā īpašumā Dienas, Nedēļas un Galveno balvu.

8.

RADIO patur tiesības izvēlēties Dienas, Nedēļas un Galvenās balvas saturu un
apjomu.

9.

Personas drīkst reģistrēties Akcijai vienu reizi dienā, izmantojot mobilo telefonu,
tomēr katram Akcijas dalībniekam balvu iespējams iegūt tikai vienu reizi katrā šīs
Akcijas nominācijā: Dienas, Nedēļas un Galvenā balva.

10.

Dienas balvas tiek izlozētas starp tiem Akcijas dalībniekiem, kuri reģistrējušies
Akcijai tekošajā darba dienā laikā no plkst. 06:00 līdz 09:30. Piemēram, ja Akcijas
dalībnieks ir reģistrējies laikā no 2017. gada 13. oktobra plkst. 06:00 līdz 2017. gada
13. oktobra plkst. 09:30, Akcijas dalībnieks piedalās izlozē, kas notiek 2017. gada
13. oktobrī laikā no plkst: 09:30 līdz plkst. 10:00, kā arī Nedēļas balvas izlozē, kas
notiek 19. oktobrī un Galvenās balvas izlozē, kas notiek 27. oktobrī.

11.Dienas balvas izlozes tiek organizētas katru darba dienu, sākot no 2017. gada 13.
oktobra, un turpinoties līdz 2017. gada 26. oktobrim. Pēdējās dienas reģistrācijas,
26. oktobra, Dienas balvas tiek izlozētas 2017. gada 26. oktobrī laikā no plkst. 09:30
līdz plkst. 10:00 Radio Skonto Plus ēterā.
12. Nedēļas balva – tūroperatora Novatours dāvanu karte no Radio Skonto Plus EUR
300.00 (Trīs simti euro 00 centu) apmērā, tiks izlozētas starp tiem Akcijas
dalībniekiem, kas reģistrējušies Akcijai iepriekšējās nedēļas darba dienās, sākot no
piektdienas plkst. 06:00 un beidzot ar ceturtdienas plkst. 09:30.
13. Nedēļas balvas izlozes tiek organizētas divas reizes Akcijas laikā: 2017. gada 19.
oktobrī tiek izlozēta nedēļas balva starp tiem akcijas dalībniekiem, kas
reģistrējušies darba dienās laikā no 13. līdz 19. oktobrim, un 26. oktobrī starp tiem
dalībniekiem, kuri reģistrējušies Akcijai darba dienās laikā no 20. līdz 26. oktobrim
no plkst. 06:00 – 09:30.
14. Dienas izložu skaits var mainīties atkarībā no balvu skaita. Galvenā balva –
tūroperatora Novatours dāvanu karte no Radio Skonto Plus EUR 500.00 (Pieci simti
euro 00 centu) vērtībā, tiks izlozēta starp tiem Akcijas dalībniekiem, kuri

reģistrējušies visā Akcijas laikā, tas ir darba dienās no 2017. gada 13. oktobra līdz
2017. gada 26. oktobrim (ieskaitot), 2017. gada 27. oktobrī, Radio Skonto Plus ēterā
laikā no plkst. 09:30 līdz plkst. 10:00.
15. Jebkura balva, kas iegūta Radio Skonto Plus akciju, konkursu, radio spēļu, izložu
u.c. rezultātā, jāizņem divu nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.
16. Izložu rezultāti tiek paziņoti Radio Skonto Plus ēterā.
17. Piedalīties Akcijā un iegūt dienas, nedēļas vai Galveno balvu drīkst jebkura
persona, izņemot šajā noteikumu punktā minētās personas un gadījumus: RADIO
darbinieki, raidīšanas atļaujas īpašnieki (licences turētāji), SIA “Novatours” īpašnieki,
darbinieki, ar Akciju saistīto uzņēmumu īpašnieki un darbinieki, kā arī visu šajā
punktā minēto personu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas,
vecvecāki un mazbērni) nedrīkst piedalīties Akcijā un iegūt balvas.
18. Balvas saņēmējs apliecinājumā par jebkuras balvas saņemšanu garantē, ka uz to
neattiecas šī nolikuma 17. punktā noteiktais aizliegums, pretējā gadījumā jebkura
balva var tikt pieprasīta nodot atpakaļ RADIO un šīs balvas saņēmējam šajā
gadījumā ir nekavējoties jāveic visas darbības šīs balvas atgriešanai RADIO
īpašumā.
19. Dienas, Nedēļas vai Galvenā balva tiek izsniegtas, ja personu apliecinošajā
dokumentā - pasē vai ID kartē – norādītais vārds un uzvārds sakrīt ar izlozes
uzvarētāja datiem, kas norādīti atsūtītajā dalībnieka reģistrācijas īsziņā (SMS)
izlozes uzvaras brīdī.
20. Gadījumā, ja izlozes uzvarētājs Dienas, Nedēļas vai Galvenās balvas saņēmējs
neatbilst Akcijas noteikumiem un/vai nespēj tos izildīt vai nepilda, viņš var tikt
diskvalificēts pēc RADIO vienpusēja lēmuma un nesaņemt Dienas, Nedēļas vai
Galveno balvu.
21. RADIO patur tiesības pagarināt AKCIJAS norises termiņu pēc saviem ieskatiem.
22. Piedaloties Akcijā, tās dalībnieks piekrīt, ka uzvaras gadījumā viņa vārds, balss vai
attēls var tikt izmantoti jebkurā RADIO raidījumā vai RADIO izplatītajos reklāmas
materiālos, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Piedaloties Akcijā, tajā
skaitā, saņemot Akcijas balvas, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai.
23. Ar Akciju saistītie RADIO vadības lēmumi ir galīgi un nav apstrīdāmi.

