
 

 

“MĀMIŅU KONGRESS 2019” FACEBOOK/INSTAGRAM KONKURSS 

 

Vispārīgie noteikumi 

1. Konkurss norisinās no 2019. gada 23. novembra plkst. 12.00 līdz 24. novembra plkst. 23:59. 

2. Konkursā var piedalīties ikviens pasākuma “Māmiņu kongress 2019” dalībnieks, izņemot MFD Veselības 

grupas darbinieki, bijušie darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

3. Lai piedalītos konkursā, ir nepieciešams portāla Facebook un/vai Instagram profils un ierīce ar internetu. 

Tiks izlozēti divi konkursa dalībnieki, viens no Facebook un viens no Instagram. 

4. Tiks ņemtas vērā tikai reālās aktivitātes. Ja tiks novērots – “Like” pirkšana, pilnīgi jaunu vai viltus profilu 

izmantošana un/vai līdzīgas darbības, dalībnieks netiks izvērtēts kā konkursa dalībnieks.  

5. Balvu fonds:  

 Iepirkšanās un izklaides centra AKROPOLE dāvanu karte 150 EUR vērtībā Facebook dalībniekam. 

 Iepirkšanās un izklaides centra AKROPOLE dāvanu karte 150 EUR vērtībā Instagram dalībniekam. 

6. Konkursā laimēto AKROPOLE dāvanu karti varēs saņemt mēneša laikā pēc rezultātu publicēšanas MFD 

Veselības punktā – Rīga Plaza (Mūkusalas ielā 71, Rīgā). 

 

Konkursa noteikumi Facebook 

1. Pievieno savu vai savas ģimenes bildi no MFD Veselības grupas īpaši iekārtotā foto stūrīša 

Fotokonkursa ziņas komentārā līdz šī gada 24. novembra plkst. 23:59. 

2. Spied “Like” MFD Veselības grupas lapai Facebook. 

3. Dalies ar konkursa ziņu publiski Facebook. 

4. Balvu - Iepirkšanās un izklaides centra AKROPOLE dāvanu karti 150 eur vērtībā saņems tas, kurš būs 

ieguvis visvairāk (emocijas (Like u. c.) pie savas bildes un izpildījis pārējos nosacījumus. 

5. Ja būs vairāki konkursa dalībnieki ar izpildītiem visiem nosacījumiem un pievienotām bildēm ar 

vienādu “Like” skaitu, izlozēsim vienu laimētāju pēc nejaušības principa. 

6. Konkursa laimētājs tiks paziņots 2019. gada 26. novembra MFD Veselības grupas Facebook un 

Instagram profilā. 

 

Konkursa noteikumi Instagram 

1. Publicē savu vai savas ģimenes bildi no MFD Veselības grupas īpaši iekārtotā foto stūrīša savā 

Instagram profilā līdz šī gada 24. novembrim plkst. 23:59. 



2. Pievieno bildei mirkļbirku #MFDkongress. 

3. Seko MFD Veselības grupa Instagram profilam. 

4. Balvu - Iepirkšanās un izklaides centra AKROPOLE dāvanu karti 150 eur vērtībā saņems tas, kurš būs 

ieguvis visvairāk “Like” pie savas bildes un izpildījis pārējos nosacījumus. 

5. Ja būs vairāki konkursa dalībnieki ar izpildītiem visiem nosacījumiem un pievienotām bildēm ar 

vienādu “Like” skaitu, izlozēsim vienu laimētāju pēc nejaušības principa. 

6. Konkursa laimētājs tiks paziņots 2019. gada 26. novembrī MFD Veselības grupas Facebook un 

Instagram profilā. 

 

 

 

 

 

 


