RADIO SKONTO VISPĀRĪGIE KONKURSU, AKCIJU UN/VAI SPĒĻU
NOTEIKUMI
Radio Skonto ētera konkursus, ētera akcijas, radio spēles un izlozes (turpmāk tekstā
“Konkurss”) organizē SIA “Radio Skonto” (turpmāk tekstā “RADIO”), reģ.nr.
40003115418, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013
Konkursu norises vieta ir Latvijas teritorija un tās vietas pasaulē, kurā Radio Skonto
klausās interneta tiešraidē.
RADIO Konkursi notiek Radio Skonto ēterā, Radio Skonto mājas lapā un Radio Skonto
sociālo tīklu profilos. Tajos piedalīties var ikviens klausītājs, kurš izpilda ēterā nosauktos
vai sociālo tīklu ierkastos veiktos nosacījumus, un nav uzvarējis jau kādā citā RADIO
Konkursā, iepriekšējo 30 dienu laikā.
Izpildot pareizus Konkursa nosacījumus un sniedzot prasīto pareizo atbildi, Konkursa
dalībnieks (klausītājs/sekotājs) iegūst tiesības saņemt balvu. Balva pieejama tikai tā, par
kuru noticis Konkurss. Iegūtās balvas vērtību neviena puse neatmaksā, ja balvas
ieguvējs nav ar to apmierināts. RADIO neuzņemas atbildību par balvu kvalitāti,
neizsniedz preču garantiju un neveic apkopi. Balvas netiek apmainītas vai mainītas pret
citām.
RADIO neveic balvas piegādi Konkursa uzvarētājam. Konkursa uzvarētājs tiek informēts,
kur, kā un kad varēs saņemt balvu. Pēc balvas jāierodas 14 dienu laikā, ko RADIO
nosaka balvas ieguvējam individuāli sazinoties. Laikā neizņemtās balvas tiek nodotas
labdarībai, netiek veiktas jebkādas apmaiņas vai pārvēršana naudas izteiksmē.
Balva jāizņem personai, kura uzvarējusi Konkursā, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu. Ja balvu izņem cita persona, par to, pirms izņemšanas vai vienošanās laikā
par balvas saņemšanas kārtību, uzvarētājam ir jāinformē RADIO. Ja balvu vēlas izņemt
cita persona, bet RADIO par to nav informēts, RADIO ir tiesības neizsniegt balvu.
Gadījumā, ja Konkursa uzvarētājs, balvas saņēmējs, neatbilst Konkursa Noteikumiem
un/vai nespēj tos izpildīt vai nepilda, viņš var tikt diskvalificēts pēc RADIO vienpusēja
lēmuma un nesaņemt Konkursa balvu.
RADIO patur tiesības pagarināt Konkursa norises termiņu pēc saviem ieskatiem.
Piedaloties Konkursā, tā dalībnieks piekrīt, ka uzvaras gadījumā viņa vārds, balss vai
attēls var tikt izmantoti jebkurā RADIO radioraidījumā vai RADIO izplatītajos reklāmas
materiālos, kas saistīti ar Konkursu, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības.
Pieņemot Konkursa balvai, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai.
Ar Konkursu saistītie RADIO vadības lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami.

