Loterijas „12 krēsli” noteikumi.
1. Ziņas par preču ražotāju, izplatītāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju un loterijas
organizētāju:
komersanta nosaukums
reģistrācijas numurs
juridiskā adrese

VSIA „Jaunais Rīgas teātris”
LV40003094953
Lāčplēša iela 25, LV1011, Rīga

loterijas organizētāja nosaukums
reģistrācijas numurs
juridiskā adrese

SIA „Rīgas Krēslu fabrika”
LV50003439641
Konsula iela 19-1, LV1007, Rīga

2. Loterijas norises teritorija: Jaunais Rīgas teātris, Lāčplēša iela 25, Rīga.
3. Informācija par loterijas norisi:
loterijas norises sākuma datums
datums, līdz kuram iesniedz dokumentus, kas apliecina dalību loterijā
laimējušo personu noteikšanas datums
laimējušo personu izsludināšanas datums
datums, līdz kuram var pieteikties un saņemt laimestu
loterijas norises beigu datums
adrese pretenzijas iesniegšanai
datums, līdz kuram izskata pretenziju un sniedz atbildi

07.12.2014
29.01.2015
03.02.2015
04.02.2015
04.05.2015
04.02.2015
Brīvības iela 177, Rīga
04.06.2015

4. Laimestu fonds ir SIA „Rīgas Krēslu fabrika” ražotie ķeblīši BLOOM 12 gab., viena
laimesta vērtība ir 46,00 EUR/gab. Kopējā laimestu fonda vērtība ir 552,00 EUR.
5. Lai piedalītos loterijā, ir jāapmeklē Jaunā Rīgas teātra izrāde „Divpadsmit krēsli” 2014.
gada decembrī (07., 09., 10., 11., 21., 23., 27. datumā) vai 2015. gada janvārī (03., 04., 06.,
07., 29. datumā) un ģērbtuvē jāpaņem loterijas anketa (katram apmeklētājam tiks izsniegta
viena anketa). Loterijas anketā jāieraksta dalībnieka kontaktinformācija (vārds, tālruņa
numurs vai e-pasta adrese) un pirms vai pēc izrādes tā jāiemet vienā no speciāli
sagatavotajām kastēm, kas izvietotas Jaunā Rīgas teātra kāpnēs (pa ceļam no garderobes uz
skatītāju zāli) un Jaunā Rīgas teātra kafejnīcā, kas izvietota Kamerzālē 2. stāvā.
6. Laimestu – vienu ķeblīti BLOOM – saņems divpadsmit izrādes „Divpadsmit krēsli”
skatītāji – loterijas dalībnieki, kas apmeklējuši pirmās divpadsmit izrādes „Divpadsmit
krēsli”, pa vienam skatītājam – loterijas dalībniekam, no katras izrādes „Divpadsmit
krēsli”, kas norisināsies no 2014. gada 7. decembra (pirmizrāde) līdz 2015. gada 29.
janvārim (divpadsmitā izrāde).
7. Laimestu ieguvēji tiks noskaidroti 2015. gada 3. februārī plkst. 15:00. Jaunā Rīgas teātra
telpās, Lāčplēša ielā 25, LV1011, Rīga
8. Katras izrādes laikā saņemtās dalībnieku anketas tiks nodalītas un uzglabātas atsevišķi,
lai nodrošinātu viena laimesta ieguvēja noskaidrošanu no katras izrādes skatītāju – loterijas
dalībnieku, vidus. No šīm atsevišķajām divpadsmit daļām pēc nejaušības principa tiks
izvilkta viena anketa, kuras īpašnieks iegūs laimestu.
9. Loterijā laimējušās personas tiek noteiktas publiski – tiks veikts izlozes procesa
videoieraksts, kas pēc divpadsmit laimējošo personu noskaidrošanas 2015. gada 4. februārī

tiks publiskots SIA „Rīgas Krēslu fabrika” mājas lapā www.rkf.lv, kā arī Jaunā Rīgas teātra
mājas lapā www.jrt.lv un Jaunā Rīgas teātra sociālo tīklu profilos (facebook, draugiem.lv,
twitter).
10. Laimestu ieguvēji tiks paziņoti Jaunā Rīgas teātra un SIA „Rīgas Krēslu fabrika”
mājaslapās, kā arī katrs ieguvējs atsevišķi, izmantojot anketā norādītos tālruņa numuru un
e-pasta adresi.
11. Lai saņemtu laimestu, laimējušajai personai ir jāsaglabā un laimesta izsniegšanas brīdī
jāuzrāda izrādes „Divpadsmit krēsli” ieejas biļete.
12. Laimestu izsniegšana laimestu ieguvējiem notiks Jaunā Rīgas teātra telpās 2015.gada
17.februārī plkst. 15:00. Ja laimestu ieguvēji nevarēs ierasties uz publisko laimestu
nodošanu, viņi varēs saņemt laimestus SIA „Rīgas Krēslu fabrika” veikalā Brīvības ielā
177, Rīgā darba dienās no 9:00 līdz 18:00 iepriekš saskaņojot saņemšanas laiku un
saņēmēja atpazīšanas dokumentu pa tālruni 67374950 vai e-pastu info@rkf.lv, bet ne vēlāk,
kā līdz 2015. gada 4. maijam.
13. Pretenzijas par loterijas norisi var iesniegt SIA „Rīgas Krēslu fabrika”, Brīvības ielā
177, LV1012, Rīgā līdz 2015. gada 04. jūnijam. Iesniegtās pretenzijas tiks izskatītas trīs
dienu laikā no iesniegšanas brīža vai līdz 2015. gada 04. jūnijam.
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