TŪRISMA AKCIJAS ‘’APCEĻO VIDZEMES ŠOSEJAS PIETURAS 2018’’
NOLIKUMS
1. Tūrisma akciju „Apceļo Vidzemes šosejas pieturas 2018” (turpmāk – akcija)
organizē Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novadu tūrisma informācijas
centri, sadarbojoties ar novada tūrisma uzņēmējiem un objektu apsaimniekotājiem.
2. Akcijas mērķis ir veicināt pašvaldību sadarbības projekta “Vidzemes šosejas
pieturas” (turpmāk – “VŠP”) teritorijas atpazīstamību un tūrisma attīstību, ieinteresēt
Latvijas apceļotājus apmeklēt „VŠP” teritorijas jaunākos un mazāk zināmus, kā arī
jau pazīstamus tūrisma objektus.
3. Akcijas norises vieta: Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novadu teritorijas.
4. Akcijas norises laiks: no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 1.oktobrim.
5. Par akcijas dalībnieku var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vai viesis, kurš
lieto viedtālruni un apņemas ievērot akcijas noteikumus.
5.1. No 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 1.oktobrim jāapmeklē pēc iespējas vairāk
akcijas objektu Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novados. Akcijas objektu
saraksts pieejams no 02.04.2018 www.facebook.com/Vidzemespieturas lapā un
pašvaldību
tūrisma
vietnēs:
www.rauna.lv/turisms,
visit.smiltene.lv,
www.visitaluksne.lv, www.apesnovads.lv.
5.2. Pirms tiek apmeklēts akcijas objekts, vēlams pārliecināties par tā pieejamību
izvēlētajā apmeklējuma laikā, kā arī par ieejas maksu.
5.3. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam:
 jāievieto fotogrāfija ar apmeklēto akcijas objektu savā facebook.com kontā,
 pie fotogrāfijas jāatzīmē tēmturis #vidzemespieturas.
5.4. Akcijas dalībniekam jāpārliecinās, lai facebook.com konts, vai konkrētais
ieraksts ir publiski redzams visiem facebook.com lietotājiem.
5.5. Fotogrāfijā var būt redzams gan akcijas dalībnieks ar apmeklēto objektu, gan
tikai akcijas objekts.
5.6. Akcijas dalībnieks var piedalīties akcijā tikai ar paša uzņemtām fotogrāfijām.
5.7. Piedaloties akcijā, tās dalībnieks piekrīt, ka facebook.com ievietotās akcijas
fotogrāfijas var tikt izmantotas akcijas organizatoru sociālo tīklu kontos un reklāmas
materiālos, bez papildus finansiālās vai cita veida atlīdzības.

6. Akcijas dalībnieki, kuri izpildījuši iepriekš minētos noteikumus, pretendē uz
organizatoru sarūpētām balvām.
6.1. Labākā fotogrāfija – personalizēts ceļojumu koferis
6.1.1. Visas akcijas fotogrāfijas, kuras atbilst akcijas noteikumiem, pretendē un
nomināciju Labākā fotogrāfija.
6.1.2. Trīs labākās fotogrāfijas izvērtēs organizatoru komanda, Raunas, Smiltenes,
Apes un Alūksnes tūrisma informācijas centru darbinieki, tām piešķirot pēc vietām
atbilstoša izmēra ceļojumu koferus.
6.2. Facebook.com lietotāju simpātija – Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes
mājražotāju un amatnieku produkcijas grozs.
6.2.1. Visas akcijas fotogrāfijas, kuras atbilst akcijas noteikumiem, pretendē un
nomināciju Facebook.com lietotāju simpātija.
6.2.2. Lietotāju simpātijas fotogrāfija tiks noteikta pēc lielākā “patīk” skaita pie
konkrētās bildes.
6.3. Visu akcijas noteikumiem atbilstošo fotogrāfiju izloze.
6.3.1.Izlozē piedalās visas akcijas fotogrāfijas, kuras atbilst akcijas noteikumiem.
6.3.2. Tiks izlozētas 3 akcijas fotogrāfijas, kuras saņems Raunas, Smiltenes, Apes un
Alūksnes novadu tūrisma informācijas centru sarūpētās dāvanu kartes vai citas balvas.
6.3.3. Izloze notiks tiešsaistē un rezultāti tiks paziņoti “VŠP” facebook.com lapā.
(piem. http://www.randomresult.com/pick.php)
7. Lābāko fotogrāfiju, facebook.com skatītāju simpātijas un izlozes uzvarētāji
tiks
paziņoti
līdz
2018.gada
6.oktobrim
“VŠP”
www.facebook.com/Vidzemespieturas lapā.
8. Ar balvu ieguvējiem ‘’VŠP’’ pārstāvji sazināsies personīgi, izmantojot
facebook.com saziņas iespējas, lai vienotos par balvu saņemšanu.
9. Uz jebkuru balvu, kas iegūta akcijas rezultātā, jāpiesakās līdz 2018.gada
6.decembrim. Ja balvas ieguvējs neierodas saņemt balvu līdz 2018.gada 6.decembrim,
akcijas organizētāji patur tiesības izmantot balvu citai akcijai, konkursam, aktivitātei.

