
“#BeActive Taku izaicinājums sadarbībā ar PostNos” nolikums

1. Konkursa organizētājs un norise
1.1. “#BeActive Taku izaicinājumu sadarbībā ar PostNos” (turpmāk tekstā –

izaicinājums) organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”,
adrese – Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, reģ. Nr. – 40008022932
(turpmāk tekstā – izaicinājuma rīkotājs) sadarbībā ar SIA PostNos,
adrese - Jura Alunāna iela 6 - 6A, Rīga, LV-1010, reģ. Nr. - 40203218579
(turpmāk tekstā - izaicinājuma sadarbības partneris).

1.2. Izaicinājuma norises laiks – no 2022. gada 11. augusta plkst. 00:00 līdz
2022. gada 31. oktobra plkst. 23:59 (abus datumus ieskaitot).

1.3. Izaicinājuma norises kārtību saskaņā ar esošajiem izaicinājuma
noteikumiem nosaka izaicinājuma rīkotājs un izaicinājuma sadarbības
partneris, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem izaicinājuma
dalībniekiem.

1.4. Izaicinājumā kā izaicinājuma dalībnieks (turpmāk tekstā - dalībnieks) var
piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma.

1.5. Izaicinājumā nepiedalās izaicinājuma rīkotāja un izaicinājuma
sadarbības partnera darbinieki un to tuvākie radinieki, kā arī mājaslapas
beactive.lv un platformas postnos.com izstrādātāji, to darbinieki un
tuvākie radinieki. Par tuvākajiem radiniekiem šī punkta izpratnē tiek
uzskatīti laulātie un radinieki līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

1.6. Dalībai izaicinājumā var reģistrēties no 2022. gada 11. augusta. Aktivitāšu
uzskaite un dalība izaicinājumā sāksies no 11. augusta plkst. 00:00 un
noslēgsies 2022. gada 31. oktobra plkst. 23:59.

2. Reģistrācija un dalībnieki
2.1. Lai piedalītos izaicinājumā un izlozē par galveno balvu, dalībniekam

jāizveido savs profils mājaslapā www.mypostnos.com, reģistrējot savu
unikālo lietotāja vārdu un e-pastu, un pēc tam jālejupielādē lietotne
“LatvianRoutes” mobilajā ierīcē. Lietotne pieejama Google play,
AppStore vai citās mobilo lietotņu ieguves vietās.

2.2. Izaicinājumā var doties individuāli vai komandā (piemēram, ģimenes,
draugu, skolas vai darba kolektīva lokā), bet izlozē par balvu piedalīsies
katrs dalībnieks, kurš būs veicis reģistrāciju un nolikuma 2. - 3. punktā
minētās darbības – tajā skaitā reģistrējies, veicis trīs no 12 piedāvātajiem
maršrutiem, atzīmējoties sākuma punktā, finišā un kontrolpunktos.

2.3. Izaicinājuma dalībnieks, uzsākot maršrutu, apliecina, ka ir iepazinies ar
šo nolikumu. Izaicinājuma dalībnieks ir atbildīgs par pārējo
līdzdalībnieku iepazīstināšanu ar šo nolikumu.

3. Izaicinājuma norise

https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.hmd.vivamap&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/lv/app/latvianroutes/id1589679510


3.1. Dalība #BeActive Taku izaicinājumā sadarbībā ar PostNos ir bez
maksas.

3.2. Kopā izaicinājumā ir pieejami 12 apļveida pārgājienu maršruti pa visu
Latviju:

3.2.1. “#BeActive Takas piedzīvojumam” - seši maršruti ar garumu no
10 līdz 14 kilometriem. Ainaviski un reizē vieglāk veicami maršruti,
kas piemēroti ikvienam.

3.2.2. “#BeActive Takas sportiskajiem” - seši maršruti, ar garumu no 27
līdz 46 kilometriem. Izaicinošāki maršruti sportiskajiem un
azartiskajiem.

3.2.3. Dalībniekiem jāņem vērā, ka pārgājienu maršruti ved arī pa meža
takām ar kalnainu reljefu, kas nav izbraucamas ar ratiņkrēslu vai
bērnu ratiņiem.

3.3. Pēc reģistrēšanās www.mypostnos.com, dalībnieks izvēlas pārgājienu
maršrutus “#BeActive Takas piedzīvojumam” vai “BeActive Takas
sportiskajiem” (dalībnieks var izvēlēties arī abas pārgājienu maršrutu
kategorijas). Spiežot “saņemt” pie katra maršruta, tie automātiski nonāk
dalībnieka aplikācijā.

3.4. Pēc tam dalībnieks pieslēdzas “LatvianRoutes” aplikācijai, izmantojot to
pašu e-pastu un paroli, ko izmanto vietnē www.mypostnos.com.

3.5. Sadaļā “Mani maršruti” parādīsies viena mape “#BeActive Takas
piedzīvojumam” vai “#BeActive Takas sportiskajiem” (vai divas mapes, ja
izvēlētas abas pārgājienu maršrutu kategorijas). Šeit glabājas no
www.mypostnos.com saņemtie maršruti.

3.6. Dalībnieks atver izvēlēto maršrutu un iepazīstas ar aprakstu, svarīgāko
informāciju.

3.7. Aplikācijā “LatvianRoutes” pirms pārgājiena uzsākšanas un
reģistrēšanās startā, zem kartes ikonas būs iepriekš redzama attiecīgā
maršruta autostāvvieta, starts un maršruta līnija. Maršruta apskates
objekti un kontrolpunkti kļūs pieejami tikai pēc reģistrācijas startā.

3.8. Lai pārgājiens tiktu ieskaitīts, katram dalībniekam (savā aplikācijā un
lietotāja profilā) ir nepieciešams katrā maršrutā reģistrēties startā, finišā
un kontrolpunktos (nospiest “check-in”). Kontrolpunktu skaits, kuros
jāatzīmējas ir norādīts maršruta aprakstā.

3.9. Dalībniekam jāievēro maršruta veikšanas rekomendācijas, kas
atrodamas maršrutu aprakstos un attēlotas lietotnes kartē.

3.10. Dalībnieks var doties jebkurā no 12 pārgājieniem visu izaicinājuma laiku.

4. Tehniskais nodrošinājums
4.1. Pārgājienu laikā dalībnieka rīcībā jābūt viedierīcei.
4.2. Lai varētu piedalīties izaicinājumā, katram dalībniekam pirms pārgājiena

jālejupielādē “LatvianRoutes” lietotne un jāpārliecinās par viedtālruņa
pilnu uzlādi.

http://www.mypostnos.com
http://www.mypostnos.com


4.3. Dalībnieks pats ir atbildīgs par telefona uzlādes līmeni un darbības
ilgumu, kā arī tehnisko stāvokli. Nepieciešams nodrošināties ar iespēju
papildināt baterijas uzlādes ilgumu, īpaši aukstuma periodā. Ierīcei jābūt
līdzi papildu uzlādes avotam vai iespējai atjaunot baterijas darbību.

4.4. Izaicinājuma dalībniekam pirms došanās uz konkrēto maršrutu ir
izvēlētais maršruts jāatver lietotnē, tādējādi lejupielādējot pārgājiena
maršrutu.

4.5. Izaicinājuma rīkotājs un sadarbības partneris neuzņemas atbildību par
mobilā sakaru operatora zonas pārklājumu, globālās pozicionēšanas
sistēmas (turpmāk – GPS) traucējumiem un ierīču tehnisko piemērotību
pārgājiena laikā.

4.6. Lai veiktu pārgājienu un izpildītu prasības, dalībniekam visu pārgājiena
maršrutu jābūt ieslēgtai GPS sekošanai. GPS sekošana nepieciešama,
lai lietotnē varētu iereģistrēt veikto maršrutu. Ja lietotnē nav ieslēgta
GPS izsekošana, maršruta kontrolpunkti netiks reģistrēti un nebūs
iespējams piedalīties balvu izlozē.

5. Izaicinājums un apbalvošana
5.1. Aktivitāte, kas veikta pēc 2022. gada 31. oktobra plkst. 23.59 vairs netiek

ieskatīta.
5.2. Dalībnieks, kas nav izpildījis visas šī nolikuma 2. - 4. punktā minētās

prasības, nepiedalās izlozē par izaicinājuma galveno balvu (skatīt
nolikuma 5.8. punktu).

5.3. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas
norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām,
ievadot informāciju.

5.4. Dalībnieks ir atbildīgs par papildu izmaksām, ja tādas rodas piedaloties
izaicinājumā. Dalībnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu
uz un no izaicinājumā iekļautajiem maršrutiem. Izaicinājuma
dalībniekam var būt arī citi izdevumi, kas atkarīgi no izaicinājuma
dalībnieka individuālās situācijas, kuru rašanos un lielumu izaicinājuma
rīkotājs nevar paredzēt (piemēram, ja ir divu dienu brauciens un
nepieciešama naktsmītne u.c.).

5.5. Piedaloties izaicinājumā, izaicinājuma dalībnieks apliecina, ka piekrīt
izaicinājuma noteikumiem un ka izaicinājuma rīkotājs drīkst apstrādāt,
uzglabāt un izmantot viņu datus izaicinājuma uzvarētāju noteikšanai un
to publicēšanai mājaslapā www.beactive.lv un izaicinājuma rīkotāja
kontos Facebook.com, Twitter.com un Instagram.com laimestu
izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu,
piemēram, pārpublicējot dalībnieka sociālo tīklu ierakstus u.c.

5.6. Piedaloties izaicinājumā, dalībnieks bez atlīdzības piešķir izaicinājuma
rīkotājam visas tiesības uz izaicinājuma ietvaros radīto video, attēlu,
rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir izaicinājuma
rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt,



izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan
mājaslapā www.beactive.lv, gan izaicinājuma rīkotāja kontos
Facebook.com, Twitter.com un Instagram.com, gan citā veidā.

5.7. Lai piedalītos balvu izlozē, pārgājienu posmu maršrutus dalībnieki var
veikt sev ērtā laikā, bet iekļaujoties izaicinājuma norises periodā: no
2022. gada 11. augusta līdz 2022. gada 31. oktobrim.

5.8. Izaicinājuma rīkotāji pārbauda visu reģistrēto dalībnieku
rezultātus/datus, un dalībnieks, kas izpildījis visus 2. - 3. punktā minētos
nosacījumus un izgājis pilnībā vismaz trīs maršrutus, piedalās balvu
izlozē par PostNos rīkoto ceļojumu uz Gruziju vienai personai 2023.
gada 21. - 28. jūnijā.

5.8.1. Ja Izaicinājuma balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, tad
balvu šīs personas vietā ir tiesīgs saņemt attiecīgās personas
likumiskais pārstāvis.

5.8.2. Dalībnieks ir atbildīgs par papildu izmaksām, ja tādas rodas
saņemot balvu.

5.8.3. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī izmaksa skaidrā naudā
netiek pieļauta. Izņēmuma gadījumā un, ja tas iespējams,
vienojoties ar ceļojuma rīkotāju PostNos, iespējama ceļojuma
laika vai ceļojuma maršruta maiņa. Šādā gadījumā balvas
saņēmējs ir atbildīgs par papildus izmaksām, kas saistītas ar
izmaiņām ceļojumā.

5.9. Veicināšanas balvu, izlozējot pēc nejaušības principa, saņems
dalībnieks, kas lietojot Instagram.com sociālo tīklu un veidojot publiski
pieejamus ierakstus no pārgājieniem, izmantos mirkļbirkas #BeActive
#BeActiveTakas #DecathlonLatvija un atzīmēs @lsfp.lv profilu.

5.10. Izaicinājuma rīkotājs patur tiesības izaicinājuma dalībniekiem izlozēt arī
citas veicināšanas balvas.

5.11. Balvu izloze noritēs bez dalībnieku klātbūtnes, elektroniski, izmantojot
tiešsaistes izlozes rīku.

5.12. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 3. novembrī, publicējot tos
mājaslapā www.beactive.lv un izaicinājuma rīkotāja kontos
Facebook.com, Twitter.com un Instagram.com.

5.13. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, izlozētajiem dalībniekiem
līdz 2022. gada 10. novembrim jāsazinās ar izaicinājuma rīkotāju, rakstot
uz e-pastu lsfp@lsfp.lv, izmantojot to pašu e-pastu, ar kuru ir reģistrēts
lietotāja profils PostNos vietnē. E-pastā jānorāda savs vārds, uzvārds un
telefona numurs.

5.14. Balvas ieguvējs balvu var saņemt līdz 2022. gada 30. novembrim,
uzrādot konkursa rīkotājam personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID
karti). Pēc 2022. gada 30. novembra balvas vairs netiek izsniegtas.

5.15. Ja balvas ieguvējs līdz 2022. gada 30. novembrim nav ieradies pēc
balvas, balvas ieguvējs zaudē savu balvas ieguvēja statusu, un balva
bez jebkādas kompensācijas pāriet konkursa rīkotāja īpašumā.



5.16. Saņemot balvu, balvas ieguvējs un konkursa rīkotājs, paraksta balvas
pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar
vērsties pie konkursa rīkotāja ar pretenziju pret balvu.

6. Drošība un atbildība
6.1. Izaicinājuma rīkotājs un sadarbības partneris neatbild par dalībnieku

iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem izaicinājuma laikā.
Dalībnieki un līdzdalībnieki uzņemas pilnu atbildību par savu veselību,
mantu un dzīvību.

6.2. Dalībniekiem ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt zaudējumus, kas to
rīcības rezultātā radušies izaicinājuma rīkotājam, sadarbības partnerim
vai trešajām personām.

6.3. Dalībnieki un līdzdalībnieki atsakās no jebkādām prasībām un necels ne
mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas vai prasības pret izaicinājuma
rīkotāju, sadarbības partneri un/vai citiem par pārgājiena laikā gūtajiem
miesas bojājumiem, kaitējumu veselībai vai mantai un jebkādiem citiem
zaudējumiem.

6.4. Pārgājiena laikā dalībniekam un līdzdalībniekam aizliegts lietot vai būt
alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

6.5. Dalībniekam un līdzdalībniekam ir pašam jānovērtē savas spējas veikt
izvēlēto maršrutu un sava aprīkojuma piemērotību (apģērbs, apavi,
tālrunis un tā baterija u.c. aprīkojums).

6.6. Dalībniekam un līdzdalībniekam, ejot kādu no pārgājiena cikla
maršrutiem, jāievēro vispārīgas kultūras un ētikas normas, jāciena
apkārtējā vide, cilvēki un dzīvā daba.

6.7. Piedaloties izaicinājuma, katrs dalībnieks un līdzdalībnieks ievēro ceļu
satiksmes noteikumus (CSN).

6.8. Dalībnieks ir atbildīgs par sava autotransporta novietošanu organizatora
ieteiktajās autostāvvietās saskaņā ar CSN.

6.9. Dalībniekam un līdzdalībniekam ir aizliegt atstāt atkritumus pārgājiena
maršrutā. Ko atnesi, to aiznes!

6.10. Pārvietojoties jāņem vērā privātīpašumu norādes! Nedrīkst trokšņot vai
kā citādi traucēt privātīpašniekus.

6.11. Dalībniekam ir aizliegts nodot trešajām personām savu izveidoto
kontu vietnē www.mypostnos.com un aplikācijā “LatvianRoutes”.

http://www.mypostnos.com

