
 

MFD Facebook/Instagram konkursa nolikums 

 

Vispārīgie noteikumi 

1. Konkurss norisinās 2019. gada 2. martā no pulksten 12.00 līdz 18.00.  

2. Konkursā var piedalīties ikviena pasākuma “Sieviešu festivāls 2019” dalībniece, 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. Profilam ir 

jābūt īstam un aktīvam. 

4. Balvu fonds: 1. vieta – MFD Veselības grupas dāvanu karte 150 EUR vērtībā; 2. vieta – MFD Veselības grupas 

dāvanu karte 100 EUR vērtībā; 3. vieta – MFD Veselības grupas dāvanu karte 50 EUR vērtībā. Balvu nav iespējams 

apmainīt pret naudu vai citu balvu. 

5. Konkursā laimēto dāvanu karti varēs saņemt mēneša laikā pēc rezultātu publicēšanas MFD Veselības punktā – Rīga 

Plaza (Mūkusalas ielā 71, Rīgā), kartes termiņš – 6 mēneši no saņemšanas brīža. 

6. MFD Veselības grupas dāvanu karti būs iespējams izmantot tikai maksas pakalpojumiem vienā no MFD Veselības 

grupas filiālēm: 

 MFD Veselības centrā “Pārdaugava” (Rīga, Vienības gatve 109, 67131316); 

 MFD Veselības centrā “Iļģuciems” (Rīga, Buļļu iela 9, 67131311); 

 MFD Veselības centrā “Dziedniecība” (Rīga. Rušonu iela 15, 67131313); 

 Veselības centrā “Možums-1” (Rīga, Bruņinieku iela 8, 67273435); 

 MFD Veselības punktā “Rīga Plaza” (Rīga, Mūkusalas iela 71, tel. 66102010); 

 MFD Veselības punktā “Dzirnavu” (Rīga, Dzirnavu iela 70, tel. 66102000). 

 

Konkursa noteikumi 

1. Konkursa dalībniece publicē pēc iespējas vairāk publikāciju pasākumā “Sieviešu festivāls 2019” pie MFD Veselības 

grupas stenda “Mans labākais ginekologs” savā Facebook un/vai Instagram lietotāja profilā. Obligāti ir jāpievieno 

mirkļbirka (hashtag) #MFDesivesels un atrašanās vieta (location) «MFD Veselības grupa» un publikācijām ir jābūt 

redzamām publiski (pirms publicēšanas ir jāizvēlas, ka publikācija redzama Publiski).  

2. Konkursā tiek vērtēts citu lietotāju reakcijas (emocijas (Like u. c.) un darbības (Share) uz Jūsu publikācijas! Tiek 

ieskaitītas tikai aktivitātes no īstiem sekotājiem/draugiem. Ja tiks novērota krāpšanās, dalība konkursā netiks izskatīta. 

3. Jo vairāk Jūsu publikācijām būs reakciju un darbību, jo lielākas iespējas laimēt balvu. 

4. Foto,  pie kurām nebūs pievienota mirkļbirka (#MFDesivesels), atrašanās vieta (location) «MFD Veselības grupa» un 

kuras nebūs publiski apskatāmas, netiek skaitītas konkursā.  

5. Konkursā tiks izmantota sekojoša vērtēšanas sistēma:  

    - par katru pozitīvo publikāciju – 3 punkti; 

    - par katru darbību (Share/Dalīties) pie publikācijas – 2 punkti; 

    - par katru emociju (Like/Patīk u. c.) pie publikācijas – 1 punkts. 

6. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2019. gada 5. martā MFD Veselības grupas Facebook un Instagram profilā.  

 


