SIA „ZAAO” NOLIKUMS akcijai:

“PAZOLE”
lietotu apavu pieņemšanai
Ideja un mērķis
 Popularizēt lietotu apavu savākšanu EKO laukumos. Informēt sabiedrību par
nevajadzīgu lietu atkārtotas izmantošanas iespējām. Palielināt savākto apavu
apjomus, mazinot šī atkritumu veida nonākšanu tam neparedzētās vietās, tai
skaitā dabā, kā arī nodrošinot resursus atkārtotai izmantošanai.
 Popularizēt EKO laukumus un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas.
Akcijas norises laiks
Akcija tiek organizēta no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. septembrim.
Piedalīšanās
Klients piedalās akcijā, ja vienā apmeklējuma reizē nogādā jebkurā no 20 EKO
laukumiem, vismaz 1gb. apavu pāri. EKO laukuma pārzinis piedāvā klientam piedalīties
akcijā un, ja klients piekrīt, tad aizpilda akcijas kuponu un ievieto kuponiem paredzētajā
kastē, kas atrodas laukumā. Akcijas beigās visus kuponus (nesalocītus) nogādā SIA
“ZAAO” birojā Šķiroto atkritumu savākšanas daļā.
Tehniskais izpildījums
Apavi tiek ievietoti EKO laukumā esošajā konteinerā ar uzlīmi “Apavi”, tālāk tie tiek
nogādāti un novietoti Valmieras, Dzelzceļa ielā 5 EKO laukumā lielajā apavu
uzglabāšanas konteinerā. Kad savākti apmēram 30 maisi, tiek pieteikta apavu savākšana
sadarbības partnerim SIA "STARTEX BALTIC".
Pieteikšanās noteikumi
1. Akcijā aicinātas piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas, izņemot SIA
„ZAAO” darbiniekus.
2. Tiek pieņemti apavi:
a. jābūt apavu pārim,
b. var būt ar nelieliem defektiem (piem.: atlīmējusies zole, saplīsusi
siksniņa, vizuāli izskatās nonēsāti, nodilusi krāsa utml.),
c. apaviem jābūt tīriem, sausiem, bez pelējuma,
d. nepieņem: gumijas zābakus u.c. gumijas apavus,
e. nepieņem apavus, kurus nevar pēc nelielu defektu novēršanas
atkārtoti nēsāt.
3. Viena EKO laukuma apmeklēšanas reizē drīkst aizpildīt vienu kuponu.
4. Katrs akcijas dalībnieks var iesniegt neierobežotu kuponu skaitu.
Akcijas uzvarētāja noteikšana
Akcijas kuponi no katra EKO laukuma pēc iespējas ātrāk, beidzoties akcijai, tiek
nogādāti uz ZAAO centrālo biroju. Akcijas uzvarētāja noteikšanā tiks lietots izlozes
princips. Balvu ieguvējus noteiks izlozējot TRĪS kuponus no 20 EKO laukumu
iesniegtajiem akcijas kuponiem. Katrs izlozētā kupona iesniedzējs balvā saņems
tandēma dāvanu karti 95 EUR vērtībā no SIGULDA ADVENTURES (katra dāvanu
karte paredz lidojumu divām personām, dāvanu kartes derīguma termiņš - 100 gadi).
Akcijas uzvarētāju paziņošana
Balvu ieguvējus paziņos līdz 2018. gada 16.oktobrim. Ar uzvarētājiem SIA „ZAAO”
sazināsies personīgi, izmantojot norādīto kontaktinformāciju akcijas kuponā, un
vienosies par balvas saņemšanu.
Akcijas nolikums pieejams mājas lapā www.zaao.lv un pie EKO laukumu pārziņiem.

