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LAIMĒ #DRUVASSALDĒJUMS VELOSIPĒDU 

 
• SIA “Tērvete food” organizē konkursu “LAIMĒ VELOSIPĒDU”, kura ietvaros sociālajos tīklos 
(Instagram un Facebook) norisināsies aktivitāte – “#DruvasSaldējums”. 
• Informācijai par konkursa norisi, kā arī rezultātiem var sekot Druvas saldējums Facebook 
lapā https://www.facebook.com/DruvasSaldejums/ un Instagram lapā 
https://www.instagram.com/druva.icecream/ 

1. Druvas Saldējums Facebook un Instagram lapās no 29.jūnija līdz 1.oktobrim aicina cilvēkus 
savos sociālajos tīklos (Facebook un Instagram) dalīties ar savu gardāko vasaras Druvas 
saldējuma bildi, pievienojot tēmturi #DruvasSaldējums. 

• Galvenā mēneša balva: Pēc speciāla pasūtījuma “BaronsVelo” izgatavots pilsētas 
velosipēds (kopā 3 galvenās balvas) 

• Nedēļas balva: Druvas saldējums dāvanu karte 20 Euro vērtībā (kopā 13 balvas) 

• Pievienojot savam ierakstam tēmturi #DruvasSaldējums, persona piekrīt dalībai konkursā. 
Konkursa vajadzībām personas publikācija var tikt pārpublicēta Druvas Saldējums Facebook 
un/vai Instagram profilos bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no personas.  

AKTIVITĀTES #DRUVASSALDĒJUMS INFORMĀCIJA UN NOTEIKUMI  

Aktivitātes #DruvasSaldējums norises laiks 
• No 2020. gada 29. jūnija līdz 2020. gada 4.oktobrim. 
• Nedēļas balvas, dāvanu kartes 20 EURO vērtībā, izloze notiek reizi nedēļā katru otrdienu, 
pirmā izloze 7.jūlijā, pēdējā izloze – 29.septembrī.  

• Galvenās balvas – velosipēda, izloze notiek 3 reizes akcijas perioda laikā – 4.augusts, 
4.septembris, 4.oktobris plkst.12.00 Instagram un Facebook video. 

Balvu izlozēs piedalās sociālo kontu “Facebook” un “Instagram” lietotāji, kuri savos ierakstos 
dalījušies ar savu gardāko vasaras Druvas saldējuma bildi, pievienojot tēmturi 
#DruvasSaldējums. Konkursā piedalās arī tie, kuri zem jebkuras #DruvasSaldējums 
publikācijas Druvas saldējums sociālajos tīklos publicējuši komentāru ar savu gardāko 
vasaras Druvas saldējuma bildi, pievienojot tēmturi, #DruvasSaldējums 

Kā piedalīties aktivitātē #DruvasSaldējums 
• Lai piedalītos aktivitātē, sociālajos tīklos jāpublicē ieraksts ar savu gardāko vasaras Druvas 
saldējuma bildi, pievienojot tēmturi #DruvasSaldējums 

Aktivitātes #DruvasSaldējums balva un tās saņemšana  

https://www.facebook.com/DruvasSaldejums/
https://www.instagram.com/druva.icecream/


• Katru nedēļu viens no konkursa dalībniekiem izlozes kārtībā saņems Druvas 
Saldējums dāvanu karti 20 EUR vērtībā. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 mēneši 
no izsniegšanas brīža un to var izmantot saldējuma iegādei Druvas Saldējums 
pagrabiņā Striķu ielā 7, Saldū vai Druvas saldējums ražotnes veikalā Kuldīgas šoseja 4, 
Druva, Saldus pagasts. 

• Reizi mēnesī viens no konkursa dalībniekiem izlozes kārtībā saņems pilsētas 
velosipēdu.  Velosipēds ir izgatavots pēc individuāla pasūtījuma “BaronsVelo”. 
Tehniskā informācija: 3 ātrumu Shimano Nexus sistēma (pārslēdzēji, Rumbas, Ķēde, 
Klaņi), alumīnija detaļas, personalizēts dizains un ādas aksesuāru aprīkojums  

• Uzvarētāja vārds un uzvārda pirmais burts vai uzvarētāja lietotājvārds tiks publicēts 
Druvas saldējums Facebook un Instagram lapās izložu dienās plkst.12.00.  

• Par balvas saņemšanas kārtību ar uzvarētāju sazināsies Druvas saldējums pārstāvis.  
• Paziņojums par balvas iegūšanu tiks nosūtīts vēstulē uz attiecīgo sociālā tīkla profilu, 

ar kuru dalībnieks piedalījies konkursā  
• Konkursa dalībniekiem jāņem vērā, ka paziņojums par balvas iegūšanu var pienākt 

vēstuļu sadaļā “others” vai “spam”.  
• Ja uzvarētājs neatbild 3 dienu laikā, pēc nejaušības principa tiek izvēlēts nākamais 

uzvarētājs.  
• Balvu iespējams saņemt SIA Tērvete Food” birojā Kuldīgas šoseja 4, Druva, Saldus 

pagasts.  
• Balva jāizņem 30 dienu laikā no brīža, kad paziņots uzvarētājs Druvas saldējums 

Facebook un Instagram lapās. 
• Ja uzvarētājs neizņem balvu 30 dienu laikā, balva paliek konkursa organizētāju rīcībā.  
• Lai piedalītos aktivitātē un pretendētu uz balvu, personas vecums nav ierobežots. Ja 

uzvarētājs nav pilngadīga persona, balvas saņemšanai nepieciešams vecāku paraksts, 
ierodoties pēc balvas.  

PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI  

• Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki ir informēti, ka viņu datus uz sniegtās piekrišanas 
pamata apstrādā:  

SIA “Tērvete Food”, reģistrācijas numurs 43603079521, Kuldīgas šoseja 4, Druva, Saldus 
pagasts, LV-3862,  

 


