
Konkursa noteikumi

1.  Konkursa organizators un rīkotājs ir AS Transporta un sakaru institūts (TSI), reģistrācijas 
     Nr. 40003458903, juridiskā adrese: Lomonosova 1, Rīga, LV-1019.
2. Konkursa mērķis ir veicināt TSI atpazīstamību un jauniešu interesi par eksaktajām 
     zinātnēm.
3. Konkurss notiek sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook (turpmāk - Facebook) un sociālā tīkla 
     tīmekļa vietnē Instagram (turpmāk - Instagram) konkursa organizatora kontā. Reģistrācija
     konkursam jāveic TSI uzņemšanas portālā admission.tsi.lv, aizpildot pieteikumu studijām.           
     Aizpildot pieteikumu studijām, reģistrācijas maksa nav jāveic.
4. Konkursa sākuma datums ir 2021. gada 15. maijs, beigu datums ir 2021. gada 26. maijam, 
     kas ir konkursa norises laiks.
5. Konkursā var piedalīties 12. klases skonieki, kas atrodas Latvijas Republikā, kurš konkursa 
     organizatora Facebook vai Instagram profilā pie konkursa ziņas nospiedīs "patīk", sekos 
     TSI lapai un aizpildīs pieteikumu admission.tsi.lv.
6. Konkursa balvu fonds - 2x JBL bezvadu austiņas un 1x JBL bezvadu skaļrunis. Balvu vērtība 
     netiek atlīdzināta skaidrā naudā vai aizstāta ar citu preci vai pakalpojumu.
7. No visiem konkursa dalībniekiem, kas piedalās konkursā, tiek izlozēti 3 konkursa uzvarētāji.
8. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts pēc nejaušības principa, izmantojot nejauša izvēles 
     programmu. Izloze notiks 2021. gada 27. maijā Facebook un Instagram tiešraidē pl. 15:00.
9. Informācija par konkursa uzvarētāju (vārds, uzvārds) pēc izlozes veikšanas tiek publicēta 
     konkursa organizatora Facebook un Instagram profilā pie publicētā šī konkursa ieraksta 
     komentāru sadaļā.
10.Pēc konkursa uzvarētāja informācijas publicēšanas, konkursa norises rīkotājs sazinās 
     ar uzvarētājiem un aicinās ierasties pēc balvas 5 (piecu) darba dienu laikā - līdz 2021. 
     gada 3. jūnijam.
11.Balvas izsniegšana norisināsies TSI – Lomonosova ielā 1, k-3, 1.stāvā 100a kabinetā. Balvas 
     saņemšanai konkursa uzvarētājam nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
12.Gadījumā, ja konkursa norises rīkotājam 2 (divu) darba dienas laikā neizdosies sazināties 
     ar konkursa uzvarētāju vai vienoties ar uzvarētāju par balvas izsniegšanas laiku, vai arī, ja 
     uzvarētājs a�eiksies no balvas saņemšanas, konkursa norises rīkotājs ir tiesīgs atstāt 
     balvu konkursa norises rīkotāja rīcībā.
13.Dalībnieks konkursā var piedalīties tikai vienu reizi. 
14.Konkursa organizators apstrādā konkursa dalībnieku TSI mājaslapā norādītos personas            
     datus (vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi). Konkursa ietvaros nodotie 
     konkursa uzvarētāju personu dati tiks apstrādāti konkursa uzvarētāju identificēšanai, 
     balvu izsniegšanai. Personas dati, kas tiek ievākti konkursu ietvaros, tiek glabāti 365 dienas 
     no konkursa aktivizēšanas dienas.
15.Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi,          
     konkursa organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā 
     esošajam normatīvajam regulējumam.
16.Pretenziju un jautājumu gadījumā konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie konkursa 
     organizatora rakstveidā, pilnībā izklāstot iebildumus un pamatojumu, un nosūtot 
     informāciju uz e-pastu: admission@tsi.lv. Pretenzija vai jautājums tiks izskatīts 15      
     (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas. Atbilde uz pretenziju vai jautājumu tiks 
     sniegta rakstveidā, nosūtot to uz konkursa dalībnieka iesniegumā norādīto adresi. 
     Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 30 dienām, no konkursa aktivizēšanas dienas, netiek      
     izskatītas un tās tiek uzskatītas par novēlotām.
17.Izpildot konkursa nosacījumus, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem 
     konkursa noteikumiem.


