SIA „ZAAO” NOLIKUMS akcijai:

“Stikllotto”
izlietotam stikla iepakojumam
Ideja un mērķis
 Popularizēt stikla iepakojuma savākšanu un palielināt pudeļu un burku stikla savākšanas apjomus
2019. gadā, mazinot šī atkritumu veida nonākšanu tam neparedzētās vietās, tai skaitā dabā, kā arī
nodrošinot resursus otrreizējai pārstrādei.
 Popularizēt EKO laukumus un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas.
Akcijas norises laiks
Akcija tiek organizēta no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. augustam.
Piedalīšanās
Klients piedalās akcijā, ja vienā apmeklējuma reizē nogādā jebkurā no 20 EKO laukumiem, vismaz 10 gb.
tukšas stikla pudeles vai burkas. 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
Stikla iepakojums tiek ievietots EKO laukumā esošajā konteinerā ar uzlīmi “pudeļu stikls”, tālāk stikla
iepakojums tiek savākts, ņemot vērā izstrādātos stikla iepakojuma savākšanas maršrutu grafikus un nogādāts
Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”.
Pieteikšanās noteikumi:
1. Akcijā aicinātas piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas, izņemot SIA „ZAAO” darbiniekus.
2. Viena EKO laukuma apmeklēšanas reizē drīkst aizpildīt vienu kuponu;
3. 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. Uzvarētājus noteiks izlozējot
vienu kuponu katrā no 20 EKO laukumiem. Katra EKO laukuma izlozētā kupona iesniedzējs balvā saņems
dzērienu metāla krūzi ar metāla salmiņu 18.00 eiro vērtībā, kopā tiks pasniegtas 20 balvas.
Visi kuponi, kas EKO laukumos iemesti akcijas kuponiem paredzētajās kastēs, automātiski piedalās izlozē
par galveno balvu – vakuuma iepakotāju Stollar BVS500 75 eiro vērtībā.
Akcijas uzvarētāju paziņošana
20 akcijas uzvarētājus un galvenās balvas ieguvēju, paziņos trīs nedēļu laikā pēc akcijas noslēguma, līdz
2019. gada 19. septembrim. Ar uzvarētājiem SIA „ZAAO” sazināsies personīgi, izmantojot norādīto
kontaktinformāciju akcijas kuponā, un vienosies par balvas saņemšanu.
Akcijas nolikums pieejams mājas lapā www.zaao.lv.

