Rimi Bērniem kluba “Laimē dalību Riga Fun+ nometnē savam
bērnam” loterijas noteikumi
1. PREČU UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
1.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161,
Rīga, LV-1021.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161,
Rīga, LV-1021.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek Rimi veikalos visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 21.05.2019. līdz 05.06.2019.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 10 (desmit) dalības vietām Riga Fun+ nometnē no Skrivanek Baltic
5.1.1. 3 dalības vietas grupā 1.-2. kase (Grupa 1)
5.1.2. 3 dalības vietas grupā 3.- 4. klase (Grupa 2)
5.1.3. 4 dalības vietas grupā 5.- 6. klase (Grupa 3)
5.2. Dalību nometnē nodrošina Skrivanek Baltic. Dalībā iekļautie pakalpojumi aprakstīti
Pielikumā nr. 1.
5.3. Kopējā balvu fonda vērtība sastāda 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti, 00 eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Loterijā var piedalīties persona, kura ir lojalitātes programmas “Mans Rimi” dalībnieks, vai
par tādu kļūst, līdz 2019. gada 3. jūnijam.
6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jābūt reģistrētam, kā “Rimi Bērniem” kluba biedram.
Reģistrāciju var veikt: Rimi kioskā, vai www.mansrimi.lv, savā Mans Rimi kartes profilā.
6.3. Lai dalībnieks piedalītos loterijā, laika posmā no 2019. gada 21. maijam līdz 2019. gada 3.
jūnijam dalībniekam jāatzīmē “jā”, ka dalībnieks vēlas piedalīties loterijā un laimēt dalību
Riga Fun+ nometnē savam bērnam. To var izdarīt ielogojoties Mans Rimi profilā
www.mansrimi.lv un Rimi kioskā.
6.4. Ja “Mans Rimi” klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad kartes lietotājam
jāpiesakās jaunai klienta kartei, zvanot 80000180 vai rakstot uz info.lv@rimibaltic.com.
Dalība loterijā tiek pārnesta uz jauno karti.
6.5. Ja “Mans Rimi” klienta kartes lietotājs ietilpst personu grupā (personu grupu var izveidot
ikviens mājaslapā www.mansrimi.lv, apvienojot personu grupu līdz 5 (piecām) “Mans
Rimi” klienta kartēm), tad loterijas nosacījumus katrs personu grupas dalībnieks pilda
individuāli. Viens loterijas dalībnieks var būt tikai viena persona.
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6.6. Ja Mans Rimi kartē piereģistrēti vairāki bērni, dalību nometnei var laimēt tikai viens no
bērniem.
6.7. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.8. Nepareizi veiktas reģistrācijas izlozē nepiedalās.
6.9. Loterijas organizators neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies piedaloties loterijā vai saņemot
balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ
radītām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.10. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt, ka uzvaras gadījumā pa “Mans Rimi”
klienta kartē norādīto kontaktinformāciju Rimi klientu servisa centra darbinieks sazināsies
telefoniski vai, nosūtot informatīvu īsziņu vai e-pastu.
6.11. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka loterijas rīkotāji SIA “Rimi Latvia” drīkst
izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai 2019. gada 5. jūnijā un to publicēšanai
www.rimi.lv 2019. gada 5. jūnijā. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt, lai loterijas
uzvarētāji tiktu noskaidroti efektīvā un labi pārskatāmā veidā.
7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas loterijai 6. punktā norādītajā veidā.
7.2. Klienta kartes “Mans Rimi” maksa ir EUR 1,00 (viens eiro, 00 centi).
8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
8.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai noteikumu 6. punktā norādītajā veidā no 2019. gada 21.
maija līdz 2019. gada 3. jūnijam.
9.

LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa,
izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Laimētāji tiks noteikti 2019. gada 5. jūnijā plkst. 11.00 SIA “Rimi Latvia” biroja telpās
Rīgā, A. Deglava ielā 161.
9.3. Izlozē tiks noteikti 10 (desmit) laimētāji, un 10 (desmit) rezervisti, kuri iegūs tiesības
saņemt balvu, ja primārais laimētāji nepieteiksies balvai saskaņā ar šiem noteikumiem.
9.4. Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas
atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.rimi.lv 2019. gada 5. jūnijā.
10.2. Ar visiem laimētājiem SIA “Rimi Latvia” sazināsies personīgi gadījumā, ja pircējs savā
“Mans Rimi” kontā būs norādījis tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
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10.3. Ja laimētājs nav norādījis savā “Mans Rimi” kontā tālruņa numuru vai e-pasta adresi,
laimētājam jāpiesakās balvas saņemšanai zvanot uz bezmaksas tālruni + 371 80000180 vai
rakstot uz e-pasta adresi: info.lv@rimibaltic.com līdz 21.06.2019. plkst. 17:00.
10.4. Balva netiks izmaksāta skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu, mainīta pret
citu balvu vai sūtīta pa pastu.
11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balva jāsaņem SIA “Rimi Latvia” birojā. Deglava ielā 161, Rīgā līdz 2019. gada 26.
jūnijam. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai
ID karti), laimējošo “Mans Rimi” klienta karti un jāparaksta balvas saņemšanas
apliecinājums.
11.2. Ja loterijas laimētājs nepiesakās balvas saņemšanai līdz 2019. gada 21. jūnijam, vai
neizņem balvu personīgi līdz 2019. gada 26. jūnijam, tiesības iegūt balvu tiek nodotas
izlozē noteiktajam rezervistam.
11.3. Gadījumā, ja izpildās punkts 11.2., rezerves laimētājs tiks publicēts mājaslapā
www.rimi.lv 2019. gada 27. jūnijā. Ar rezerves laimētāju SIA “Rimi Latvia” sazināsies
personīgi gadījumā, ja pircējs savā “Mans Rimi” kontā būs norādījis tālruņa numuru vai
e-pasta adresi.
11.4. Ja rezerves laimētājs nav norādījis savā “Mans Rimi” kontā tālruņa numuru vai e-pasta
adresi, tad rezerves laimētājam, lai saņemtu laimestu, līdz 2019. gada 10. jūlijam
jāpiesakās balvas saņemšanai, rakstot uz e-pastu info.lv@rimibaltic.com vai zvanot uz
bezmaksas tālruni + 371 80000180. Balva jāsaņem SIA “Rimi Latvia” birojā Deglava
ielā 161, Rīgā līdz 2019. gada 12. jūlijam. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda personu
apliecinošu dokumentu (Pasi vai ID karti), laimējošo “Mans Rimi” klienta karti un
jāparaksta balvas saņemšanas apliecinājums.
11.5. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu.
11.6. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2019. gada 12. jūlijam, paliek SIA “Rimi Latvia” īpašumā.
12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 20.
jūlijam, iesniedzot SIA “Rimi Latvia”, birojā A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021
rakstisku iesniegumu.
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Rimi Latvia” un SIA “Rimi Baltic” darbinieki.
13.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Rimi Latvia” īpašumā.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi atrodami mājaslapā www.rimi.lv. Vairāk par nometni var uzzināt
https://bernunometnes.lv/riga-fun/
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Pielikums nr. 1.
NOMETŅU NORISEES LAIKS UN VIETA
Angļu valodas nometne Grupai 1 notiek no 29.07.–02.08.2019. Nometne tiek organizēta Lāčplēša
ielā 87C, LV-1011, no plkst. 9:00 – 17:00
Angļu valodas nometne Grupai 2 notiek no 15.07.–19.07.2019. Nometne tiek organizēta Lāčplēša
ielā 87C, LV-1011, no plkst. 9:00 – 17:00
Angļu valodas nometne Grupai 3 notiek no 12.08.–16.08.2019. Nometne tiek organizēta Lāčplēša
ielā 87C, LV-1011, no plkst. 9:00 – 17:00
PAR NOMETNI:
• dalībnieku skaits vienā grupā ir no pieciem līdz desmit skolēniem;
• nometnes pamatvaloda ir angļu un latviešu, ja nepieciešams, sasniedzējs izskaidro uzdoto
uzdevumu arī krievu valodā;
• norises vieta: Rīga, Lāčplēša iela 87 C;
• vecāki var savus bērnus atstāt nometnes norises vietā 30 minūtes pirms nodarbības sākuma
un sagaidīt 30 minūšu laikā pēc nodarbību beigām.
PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES DIENAS NOTNĒ:
• interaktīvas angļu valodas nodarbības;
• dažādas radošās darbnīcas;
• radošas rotaļas un galda spēļu spēlēšana;
• prezentāciju gatavošana;
• muzeju un to izzinošo un radošo nodarbību apmeklējumi.
DALĪBAI NOMETNĒ IEKĻAUTS:
• angļu valodas nodarbības;
• nometnei nepieciešamie materiāli;
• ieejas biļetes un dalība ekskursijās;
• pusdienas, kā arī siltie dzērieni un nelielas uzkodas nodarbību laikā
• nometnes fotogrāfijas elektroniskā formā.

SIA “Rimi Latvia”
Pilnvarotā persona

Kristīne Miezīte-Zeltiņa

Rīga, 2019. gada 21. maijs
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