Konkursa Kas skenē, tas vinnē noteikumi
Konkursu organizē biedrība Baltijas Vides Forums, reģ. Nr.40008075450, Eiropas Savienības
programmas LIFE projekta LIFE AskREACH (Nr. LIFE16 GIE/DE/000738) ietvaros.
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Konkursa norises sākuma datums ir 2022. gada 9. maijs. Konkursa norises beigu datums ir
2022. gada 12. jūnijs. Pēdējā izloze notiks 13. jūnijā plkst.14.00. Konkurss norisināsies
5 nedēļas.
Lai piedalītos konkursā, dalībnieks lejuplādē bezmaksas Scan4Chem mobilo lietotni
Google Play vai App store.
Izmantojot Scan4Chem, dalībniekam veikalā jānoskenē piecu izstrādājumu
(Izstrādājums ir priekšmets, kuram ir noteikta forma, krāsa, virsma, dizains,
piemēram, apģērbs, mēbeles, elektro ierīces un iekārtas u.tml. Kosmētika,
pārtikas preces, sadzīves ķīmija nav izstrādājums) svītrukodi no dažādiem
veikaliem. Ja lietotne neatpazīst izstrādājumu ar noskenēto svītru kodu, dalībniekam
jāizveido pieprasījums un jānosūta tas tirgotājam un/vai ražotājam. Dalībniekam jāuztaisa
lietotnes sadaļas Pieprasījumi (nosūtītie un atbildētie) ekrānšāviņš/-i un jānosūta attēls/attēli
uz e-pastu: askreach@bef.lv. Lai uzvaras gadījumā dalībnieks varētu saņemt balvu, e-pasta
jāpievieno arī informāciju par sevi – vārds/uzvārds, telefona numurs
Balvu varēs saņemt Baltijas Vides Foruma birojā Rīgā, Antonijas ielā 3-8, ierodoties personīgi
un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase/ID karte).
Neskaidrību gadījumos, ikviens dalībnieks var sazināties ar konkursa rīkotāju Baltijas Vides
Forums pa tālruni: (+371) 67357555 vai e-pastu askreach@bef.lv.
Ar balvas saņemšanu saistītie izdevumi, piemēram, transporta izdevumi, netiek segti. Netiek
segti arī balvas piegādes izdevumi.
Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka konkursa nodrošināšanai (izlozes veikšanai un
uzvarētāja noteikšanai, kā arī saziņai ar uzvarētāju) tiks izmantoti šādi privātie dati: vārds,
uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs.
Konkursa dalībnieku privātie dati pēc konkursa izlozes tiks izdzēsti un netiks izmantoti tālāk,
uzglabāti vai nodoti citām trešajām pusēm.
Konkurss tiks izsludināts Baltijas Vides Foruma sociālo mediju platformās Facebook, Twitter,
Instagram, kā arī organizācijas un projekta mājaslapā.
Katras nedēļas izloze notiks pirmdienā plkst. 14.00. Iknedēļas izlozē piedalās iesūtītie
attēli no pirmdienas līdz svētdienai ieskaitot. Par rezultātiem tiks paziņots Baltijas
Vides Foruma mājaslapā www.bef.lv un projekta mājaslapā www.padomapirmsperc.lv.
Uzvarētājus noskaidrosim random izlozes rezultātā. Ar uzvarētājiem sazināsimies personiski.
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Konkursā nedrīkst piedalīties biedrības Baltijas Vides Forums darbinieki un viņu ģimenes
locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādītās organizācijas darbinieks vai viņa ģimenes
loceklis ir piedalījies Konkursā, viņam balva netiek izsniegta.
Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu balvu.
Laimētā balva ir jāizņem 2 (divu) nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas dienas, pretējā
gadījumā balva paliek organizētājam citu konkursu organizēšanai.
Konkursa norises teritorija – Latvijas Republikas teritorija, konkursā var piedalīties ikviens
Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas ir sasniedzis 13 gadu vecumu.
Konkursa balva - JBL Clip 3 Bluetooth Speaker.

Konkursa rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas
neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Konkursa noteikumi vai Konkursa dalībnieku sniegtā
informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar uzvarētājiem nav izdevies sazināties no rīkotāju
neatkarīgu iemeslu dēļ.

Lai veicas!

