Konkursa
„Raffaello Mātes diena”
noteikumi.
1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS:
1.1. SIA „EUGESTA un Partneri” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003321238,
juridiskā adrese: Dzirciema iela 119 b, Rīga, LV-1055, Latvija) uzdevumā konkursu
organizē SIA „SOMESE Baltic” (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā
adrese: Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija).
2. KONKURSA NORISES TERITORIJA:
2.1. Konkurss notiek visā Latvijas teritorijā.
3. REĢISTRĀCIJAS LAIKS:
3.1. Reģistrācijas laiks ir no 2016. gada 04. aprīļa līdz 2016. gada 08. maijam.
4. BALVAS:
4.1. Konkursa ietvaros tiks noteikts 1 (viens) balvas ieguvējs, kas saņems foto sesiju 2
(divām) personām.
4.2. Foto sesija norisināsies 2016. gada 2016. gada 04. jūnijā Rīgā.
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. Lai piedalītos konkursā, laika periodā no 2016. gada 04. aprīļa līdz 2016. gada 08.
maijam, konkursa Dalībniekam jāizveido lietotāja profils www.rafaellostasti.lv mājas
lapā.
5.2. Pēc lietotāja profila izveides, Dalībniekam caur savu profilu ir jāreģistrējas fotoattēlu
konkursam, norādot vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona numuru, un augšupielādējot
konkursa noteikumiem atbilstošu fotoattēlu:
5.2.1. Augšupielādētajam fotoattēlam jāatbilst Mātes dienas tēmai, kurā attēlots
Dalībnieks un viņa māte vai arī, ja Dalībnieks ir māte, tad Dalībniekam ar
bērnu. Attēlā jābūt redzamām 2 (divām) personām – Dalībniekam (sievietei vai
vīrietim) un Dalībnieka mātei vai arī, ja Dalībnieks ir māte, tad Dalībniekam ar
bērnu;
5.2.2. Dalībniekam, kurš augšupielādē attēlu ir jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus
vecam.
5.2.3. Abu attēlā redzamo personu sejām jābūt skaidri redzamām;
5.2.4. Augšupielādētais attēls nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) MB svaru un tam jābūt
vienā no sekojošiem izmēriem: JPG, TIFF, PNG vai JPEG;
5.2.5. Augšupielādējot attēlu, konkursa Dalībnieks apstiprina, ka augšupielādētajā
attēlā redzamās personas piekrīt attēla publiskošanai un dalībai akcijā;

5.2.6. Augšupielādējot attēlu, konkursa Dalībnieks piekrīt, ka tas tiek nodots apskatē
citiem konkursa dalībniekiem un interesentiem.
5.3. Aizliegts augšupielādēt attēlus, kas:
5.3.1. Aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.)
tiesības;
5.3.2. Aizskar personas godu un cieņu;
5.3.3. Aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
5.3.4. Ir vulgāri, ķengājoši vai citādā veidā aizskaroši;
5.3.5. Satur datorvīrusus vai kaitēt programmatūras darbībai un/vai drošībai;
5.3.6. Satur slēptu reklāmu;
5.3.7. Ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura;
5.3.8. Satur visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt konkursa lapas
normālu darbību un drošību;
5.3.9. Satur informāciju vai reklamē psihotropas vielas, psihotropam vielām
pielīdzināmas vielas vai augus;
5.3.10. Reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, ķēdes
vēstules, metodes;
5.3.11. Pārkāpj normatīvos aktus;
5.3.12. Jau tikuši augšupielādēti – aizliegts ielādēt vienu un to pašu attēlu vairāk nekā
vienu reizi. Visi atkārtoti pievienotie attēli tiks dzēsti.
5.4. Reģistrējoties, konkursa Dalībnieks piekrīt konkursa noteikumiem.
5.5. Visus konkursa Dalībnieku pieteikumus izvērtēs konkursa organizētājs.
5.6. Katrs konkursa pieteikums tiks elektroniski apstrādāts un publicēts 48 (četrdesmit
astoņu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja tas atbildīs konkursa
noteikumiem.
5.7. Apstiprinātie attēli tiks publicēti sadaļā “Galerija”.
5.8. Konkursa organizators bez iepriekšēja paskaidrojuma ir tiesīgi neapstiprināt
pieteikumu, ja pieteikums pārkāpj šajos noteikumos minētās normas.
5.9. Konkursa organizators neatbild par:
5.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies, veicot reģistrāciju;
5.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām Dalībnieka vainas
dēļ radītām neprecizitātēm;
5.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
5.9.4. Reģistrācijām, kurās nepārprotami tiek pārkāpts kāds no konkursa noteikumos
minētajiem punktiem.
5.10. Konkursa dalībnieks, piesakoties konkursam, piekrīt tā datu apstrādei SIA
„SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr.
001725).

6. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA:
6.1. 2016. gada 10. maijā organizētāji izvēlēsies 20 (divdesmit) Dalībniekus, kas tiks
iekļauti pusfinālistu skaitā.
6.2. Katram pusfinālā iekļuvušajam fotoattēla īpašniekam līdz 2016. gada 16. maijam
jāiesūta uz e-pasta adresi info@raffaellostasti.lv konkursa ietvaros augšupielādētā visu
savā konkursa ietvaros pieteiktā un pusfinālā iekļuvušā fotoattēlā redzamo personu
fotoattēlu/-us, kas ir uzņemts/-ti ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms konkursa
sākuma;
6.3. No 20 (divdesmit) pusfinālistiem, kuri būs iesūtījuši savus attēlus saskaņā ar punktu
6.2., konkursa žūrija izvēlēsies 3 (trīs) finālistus, kuri saņems iespēju piedalīties
konkursa finālā – testa foto sesijā. Finālisti tiks izvēlēti un informēti līdz 24.05.2016.
Ja finālisti nevarēs ierasties testa foto sesijas nozīmētajā datumā, žūrija patur tiesības
izvēlēties un uzaicināt rezervistus no pārējiem pusfinālistiem. Konkursa žūrija sastāv
no Raffaello produktu ražotāja un izplatītāja uzņēmuma “FERRERO POLSKA
COMMERCIAL” Sp. z o.o. pārstāvjiem.
6.4. Konkursa fināls norisināsies organizējot testa foto sesiju 2016. gada 04. jūnijā. Testa
foto sesijas ietvaros konkursa organizētājs un foto sesijas fotogrāfs izvēlēsies 1 (vienu)
uzvarētāju, kas saņems galveno balvu un turpinās piedalīties foto sesijā, kas
norisināsies uzreiz pēc testa foto sesijas.
6.5. Konkursa pusfinālistus, finālistus un galvenās balvas uzvarētāju noteiks īpaši atlasīta
žūrija, izvērtējot visus iesūtītos pieteikumus un vērtējot iesūtīto fotogrāfiju oriģinalitāti
un testa foto sesijā iegūtos fotoattēlus.
6.6. Piedaloties testa foto sesijā un noslēguma foto sesijā, Dalībnieks piekrīt, ka rezultātā
iegūtie fotoattēli var tikt izmantoti un publicēti mārketinga nolūkos.
7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
7.1. Organizatora un dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā
arī spēkā esošajos normatīvajos aktos.
7.2. Par konkursa korektu norisi un uzvarētāju izvēli ir atbildīga žūrija.
7.3. Visai informācijai par konkursu, kas atrodama reklāmas materiālos, ir informatīvs
raksturs.
7.4. Dalībnieka piedalīšanās konkursā nozīmē, ka dalībnieks piekrīt normām, kas
paredzētas šajos noteikumos.
7.5. Konkursa norises kārtību organizators ir noteicis šajos noteikumos.
7.6. Visi konkursa organizatora lēmumi konkursa norises laikā ir galīgi un visiem
dalībniekiem saistoši.
7.7. Visus radušos strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
7.8. Konkursa organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt
izmaiņas konkursa noteikumos, lai nodrošinātu konkursa drošu un godīgu norisi.

7.9. Žūrijas lēmumi attiecībā uz uzvarētāju izvēli ir neapstrīdami un galīgi.
7.10. Konkursa dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par konkursa norisi līdz 2016.
gada 03. jūnijam, iesniedzot SIA „SOMESE Baltic” Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3.
stāvā, LV-1050 rakstisku iesniegumu.
7.11. Visas pretenzijas tiks izskatītas un konkursa dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
7.12. Konkursā nedrīkst piedalīties SIA „EUGESTA un Partneri” un SIA „SOMESE
Baltic” darbinieki.
7.13. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža mājas lapā
www.raffaellostasti.lv
7.14. Konkursa noteikumi atrodami konkursa mājas lapā www.raffaellostasti.lv.
8. PAPILDUS INFORMĀCIJA
8.1. Lai iegūtu vairāk informācijas par konkursa norisi:
8.1.1. Apmeklē konkursa lapu www.raffaellostasti.lv;
8.1.2. Raksti vēstuli ar sev interesējošo jautājumu uz e-pastu info@raffaellostasti.lv;
8.1.3. Zvani uz tālruni 67332062.

