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1. Lai piedalītos akcijā, no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 15. decembrim
jāpiesakās un jāatnāk uz vizīti pie viena no mūsu speciālistiem zvanot pa tālr. +371 28
664 723,

+371

26

407 723

vai

+371

67

870 029

vai

rakstot

uz

e-pastu

jusuarsti@jusuarsti.lv. Administratori ir jāinformē par to, ka vēlaties piedalīties akcijā.
Vizīte visiem dalībniekiem ir bezmaksas. Vizītē ietilpst: ginekologa-reproduktologa
konsultācija, ginekoloģiskā ultrasonogrāfija. Uz vizīti līdzi ir jāpaņem pase vai ID karte.
2. Pirms konsultācijas būs jāaizpilda akcijas dalībnieka anketa, kurā jānorāda vārds,
uzvārds, personas kods un divi kontakttālruni. Katrai anketai tiks piešķirts unikālais
numurs, kas pēc tām arī piedalīsies izlozē. Anketas kopija tiks izsniegta dalībniekam, to ir
jāsaglabā un uzvaras gadījumā jāuzrada balvas saņemšanai.
3. Katram akcijas dalībniekam pienākas tikai viena bezmaksas vizīte, lai reģistrētos akcijā.
Visas tālākās vizītes notiek pēc dalībnieka pašas vēlmes un visas izmaksas saistītas ar tām
vizītēm sedz pats dalībnieks.
4. Balvas izloze notiks 2017. gada 16. decembrī plkst. 13:00 un būs rādīta privātklīnikas
“Jūsu Ārsti” Facebook lapā ‘live video’ formātā. Tiks publicēts tikai uzvarētāja anketas
unikālais numurs, lai saglabātu dalībnieku sensitīvus datus. Lai vienotos par laimēto balvu
izsniegšanu, klīnikas personāls izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar balvu ieguvēju, zvanot
uz anketē reģistrēto tālruņa numuru.
5. Akcijas balva ir bezmaksas IVF (ICSI) procedūra, kurā ietilpst olnīcu folikulu punkcija,
ICSI procedūra, svaigs embriju transfērs.

6. Balva sevī neiekļauj nepieciešamus procedūras veikšanai izmeklējumus un stimulācijas
medikamentus. Uzvarētājs saņems nosūtījumus visiem nepieciešamiem izmeklējumiem, ko
var nodot jebkurā laboratorijā un receptes visiem nepieciešamiem medikamentiem
ovulācijas stimulācijai. Visas izmaksas par izmeklējumiem un medikamentiem sedz pats
uzvarētājs.
7. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID
karte) un akcijas dalībnieka anketas kopija ar unikālo kodu. Balvu var izmantot tikai pats
akcijas dalībnieks. Dāvināt balvu citām personām netiek pieļauts.
8. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos
dokumentus un akcijas dalībnieka anketu ar unikālo kodu vai dokumentos redzamā
informācija nesakrīt ar akcijas laikā veikto reģistrāciju, balva netiek izsniegta.
9. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek
segti.
10. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
11. Piedaloties akcijā, akcijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka akcijas
rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu
ieguvēju noteikšanai, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu
ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. Dalībnieku dati netiks publicēti. Tiks publicēts
tikai uzvarētāja akcijas dalībnieka anketas unikālais numurs.
12. Akcijas rīkotāji nenes atbildību par akcijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par
balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai akcijas dalībnieku
sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies
sazināties no akcijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
13. Akcijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja akcijas dalībnieki nevērīgi izturas
pret šiem noteikumiem.
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