SIA „ZAAO” NOLIKUMS akcijai:
“Tava daļa, lai daba zaļa!”
izlietotam plastmasas iepakojumam (HDPE un PEHD)
Ideja un mērķis
• Popularizēt sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeļu un kannu savākšanu un palielināt
HDPE un PEHD savākšanas apjomus 2016.gadā, mazinot šī atkritumu veida nonākšanu tam
neparedzētās vietās, tai skaitā dabā, kā arī nodrošinot resursu otrreizējai pārstrādei.
• Popularizēt EKO laukumus un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas.
Akcijas norises laiks
Akcija tiek organizēta no 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 30. jūnijam.
Piedalīšanās
Nogādājot vismaz 3 tukšas sadzīves ķīmijas vai kosmētikas plastmasas pudeles vai kannas (uz kurām ir
atpazīstams plastmasas iepakojuma marķējums HDPE vai PEHD) uz jebkuru no 20 ZAAO EKO
laukumiem, persona aicināta pēc brīvas izvēles aizpildīt akcijas kuponu un to iemest akcijas kuponiem
paredzētajā kastē.
Tehniskais izpildījums
HDPE un PEHD iepakojums tiek savākts, ņemot vērā izstrādātos iepakojuma savākšanas maršrutu grafikus.
Pieteikšanās noteikumi:
1. visi HDPE un PEHD iepakojumi tiek savākti bez maksas;
2. akcijā aicinātas piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas, izņemot SIA „ZAAO” darbiniekus;
3. viena EKO laukuma apmeklēšanas reizē drīkst aizpildīt vienu kuponu;
4. katrs akcijas dalībnieks var iesniegt neierobežotu kuponu skaitu.
Akcijas uzvarētāja noteikšana
Akcijas uzvarētāja noteikšanā tiks lietots izlozes princips. Uzvarētājus noteiks izlozējot vienu kuponu katrā
no 20 EKO laukumiem. Katra EKO laukuma izlozētā kupona iesniedzējs balvā saņems kosmētikas un
sadzīves ķīmijas līdzekļus no AS “Spodrība” produkcijas klāsta 10.00 eiro vērtībā, kopā tiks pasniegti 20
balvu komplekti.
Visi kuponi, kas EKO laukumos iemesti akcijas kuponiem paredzētajās kastēs, automātiski piedalās izlozē
par galveno balvu - kosmētikas un sadzīves ķīmijas līdzekļiem no AS “Spodrība” produkcijas klāsta 100.00
eiro vērtībā
Akcijas uzvarētāju paziņošana
20 akcijas uzvarētājus un galvenās balvas ieguvēju, paziņos nedēļas laikā pēc akcijas noslēguma, līdz
2016.gada 8.jūlijam. Ar uzvarētājiem SIA „ZAAO” sazināsies personīgi, izmantojot norādīto
kontaktinformāciju akcijas kuponā, un vienosies par balvas saņemšanu.
Akcijas nolikums pieejams mājas lapā www.zaao.lv.

