LOTERIJAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Loterijas personas datu apstrādes Pārzinis: SIA "Biznesa augstskola Turība", uzņēmuma
reģistrācijas nr. 40003135880, juridiskā adrese/kontaktinformācija: Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058.
1.2. Loterijas organizētājs ir SIA "Biznesa augstskola Turība", uzņēmuma reģistrācijas nr.
40003135880, juridiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058, Latvija.
1.3. Loterija notiek starptautiskā izstāžu centrā “BT 1” izstāžu hallē, starptautiskās izglītības izstādes
“Skola 2019” laikā.
1.4. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 1. marta plkst.11.00 līdz 2019. gada 3. martam.
2. LAIMESTA FONDS
2.1. Kopējais laimestu fonds ir 1 laimests 11 150,00 EUR apmērā – automašīna ŠKODA Fabia
energy blue krāsā.
2.2. Automašīnas papildaprīkojums un pakalpojumi:






Drošības komplekts;
Gumijas paklājiņi;
Bezradžu ziemas riepu komplekts
Vieglmetāla diski „Cygnus” 15” 6,0Jx15, sudraba
Reģistrācija CSDD

3. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
3.1. Piedalītos loterijā var starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2019” apmeklētāji.
3.2. Izstādes apmeklētājs reģistrējas loterijai bez papildus maksas, aizpildot anketu Internet vietnē
(vietnes adrese pieejama Biznesa augstskolas Turība stendā). Reģistrējoties loterijai jānorāda savu
vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kontakttālruni, vecumu, ieejas biļetes vai ielūguma numuru un
jāatbild uz anketas jautājumiem.
3.3. Ieejas biļete vai ielūgums jāsaglabā.
3.4. Viens izstādes apmeklētājs izlozei drīkst reģistrēties tikai vienu reizi, izmantojot savu ieejas biļeti
vai ielūgumu.
3.6. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam un veikt atkārtotu uzvarētāja
izlozi, ja dalībnieks:



Nav pareizi norādījis biļetes/ielūguma numuru;
Nav izpildījis izlozes noteikumus.

3.7 Loterijas organizētājs neatbild par:




dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm;
nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija,
bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

3.8. Dalībnieks, piesakoties izlozei, piekrīt tā datu apstrādei SIA “Biznesa augstskola Turība” ar
mērķi sazināties kļūdainas reģistrācijas gadījumos, balvas saņemšanas jautājumos, identifikācijai
pie balvas saņemšanas.

3.9. Izlozes anketu iespējams aizpildīt no 1. marta plkst. 11.00 līdz 3. marta plkst. 13.00.
4. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS
4.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jābūt derīgai iepriekš iegādātai izstādes “Skola 2019” ieejas
biļetei vai ielūgumam.
5. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS
5.1. Prognozētais kopējais loterijas dalībnieku skaits ir 10 000 (desmit tūkstoši), no kuriem tiks
izlozēts 1 (viens) laimētājs.
6. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA
6.1. Laimētājs tiks noteikts no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju.
Pirms izlozes visās pieteiktajās anketās minētie biļešu/ielūgumu numuri drukātā veidā tiks apkopoti
izlozes traukā un Biznesa augstskolas Turība rektors izlozēs vienu balvas ieguvēju.
6.2. Balvas laimētājs tiks izlozēts 2019. gada 3. martā plkst. 15.00 starptautiskajā izstāžu centrā “BT
1” izstāžu hallē, starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2019” laikā, Biznesa augstskolas Turība
izstādes stendā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
6.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
7. LAIMĒTĀJA PAZIŅOŠANA
7.1. Izlozes uzvarētājs tiks paziņots 2019. gada 3. martā starptautiskajā izstāžu centrā “BT 1” izstāžu
hallē, starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2019” laikā, Biznesa augstskolas Turība izstādes
stendā.
7.2. Izlozes uzvarētāja biļetes vai ielūguma numurs tiks publicēts mājaslapā www.turiba.lv (sadaļā
aktualitātes), augstskolas sociālo mediju Facebook un Instagram kontos.
7.3 Loterijas organizators ar izlozes uzvarētāju sazināsies, zvanot uz loterijas dalībnieka norādīto
tālruņa numuru, personīgi, 1 (vienas) darba dienas laikā no izlozes dienas, un vienosies par iespēju
saņemt laimestu.
8. LAIMESTA SAŅEMŠANA
8.1. Saņemot laimestu, izlozes uzvarētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izstādes
“Skola 2019” ieejas biļeti/ielūgumu ar mērķi identificēt konkrēto izlozes uzvarētāju. Par laimētās
balvas saņemšanu paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un līgumu, kurā norādīts saņēmēja
vārds, uzvārds, personas kods, adrese, balvas nosaukums.
8.2. Ja izlozes uzvarētājs ir nepilngadīga persona, tad laimestu var saņemt, ierodoties kopā ar
vecākiem vai aizbildni.
8.3. Izlozes uzvarētājs savu balvu varēs saņemt līdz 2019. gada 9. martam (ieskaitot).
8.4. Pēc balvas jāierodas personīgi SIA „GREEN MOTORS” Krasta ielā 5, Rīga, LV-1050.
8.5. Ja persona, kura laimējusi loterijas balvu, nebūs ieradusies saņemt laimestu noteiktajā laikā un
vietā, loterijas organizators ir tiesīgs balvu anulēt un paturēt to savā rīcībā un atsevišķi lemt par
balvas tālāku izmantošanu.
8.6. Loterijas laimestu nav iespējams saņemt citas mantas vai skaidras naudas veidā.
8.7. Ar balvu saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram,
transporta izdevumi, netiek segti.
9. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA

9.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 9. martam,
iesniedzot SIA "Biznesa augstskola Turība" Attīstības daļā (C 104. kabinets, Graudu iela 68, Rīga,
LV – 1058, Latvija) rakstisku iesniegumu.
9.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit)
kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
10. DALĪBAS AIZLIEGUMS
10.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Biznesa augstskola Turība” darbinieki un izstādes “Skola
2019” SIA “Biznesa augstskola Turība” stenda darbības nodrošināšanai piesaistītās personas.
10.2. Ja tiek konstatēts, ka 10.1.p. minētās personas ir aizpildījušas loterijas anketu, viņu anketas
tiek izņemtas un izlozē nepiedalās.
10.3. Ja par izlozes laimētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, loterijas balvaa paliek
SIA "Biznesa augstskola Turība" īpašumā.
11. ĪPAŠAS PIEZĪMES
11.1. Loterijas organizatoru un tās dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos loterijas
noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
11.2. Ar pilnu loterijas noteikumu tekstu varēs iepazīties SIA „Biznesa augstskola Turība” interneta
mājas lapā www.turiba.lv.
11.3. Loterijas dalībniekam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz balvas iegūšanas, tās
saņemšanas vai izmantošanas izmaksām. Pretenzijas par sniegtā pakalpojuma vai preces kvalitāti,
ko nodrošina balvas sniedzējs, loterijas dalībnieks var iesniegt attiecīgā pakalpojuma sniedzējam
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.4. Loterijas organizatori nenes atbildību par loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par
balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti loterijas noteikumi, vai loterijas dalībnieku sniegtā
informācija ir nepatiesa, neprecīza, vai, ja ar loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no loterijas
organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ.
11.5. Loterijas organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt loteriju un balvas izsniegšanu
gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (force majeure), ko Loterijas organizētājs
nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs
streiks.
11.6. Organizators neuzņemas nekādus papildus izdevumus, kas var būt saistīti ar balvas lietošanu.
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