Noteikumi dalībai kolektīvu izaicinājumā: "Vienoti dziesmā, dejā, asinsritē!"
1. Akcijā var piedalīties jebkurš koris vai deju kolektīvs no visas Latvijas.
2. Lai pieteiktu savu kolektīvu izaicinājumam, rakstiet uz e-pastu: san@vadc.gov.lv,
norādot: kolektīva nosaukumu, kopējo cilvēku skaitu kolektīvā, aptuveno ziedotāju
skaitu. Kolektīvi, kuri nebūs pieteikuši savu dalību izaicinājumam, nepiedalīsies balvu
izcīņā. Izaicinājumam var pieteikties visu akcijas norises laiku.
3. Pēc dalības apstiprinājuma, dodieties ziedot asinis. Ziedot var: VADC izbraukumos,
Valsts asinsdonoru centrā Sēlpils ielā 9, Rīgas Austrumu KUS klīnikā "Gaiļezers", donoru
pieņemšanas vietā Merķeļa ielā 11 un asins sagatavošanas nodaļās visā Latvijā. Vairāk
informācijas par asins ziedošanas vietām, izbraukumiem un darba laikiem pieejama šeit:
https://www.vadc.lv/donoriem/izbraukumi-un-ziedosanas-vietas.
4. Akcijas laikā aiciniet piedalīties arī draugus, paziņas un ģimenes locekļus kā kolektīva
atbalstītājus.
5. Lai piedalītos izaicinājumā, asins ziedošanas vietā norādiet, ka vēlaties piedalīties
izaicinājuma akcijā un reģistratorei miniet: kolektīva nosaukumu, reģionu, kuru
kolektīvs pārstāv, esat kolektīva dalībnieks vai atbalstītājs.
6. Asinis var doties nodot gan individuāli, gan kolektīvi. Par paveikto labo darbu noteikti
dalieties sociālajos tīklos un izaiciniet arī citus kolektīvus. Sociālajos medijos izmantojot
tēmturi #MumsIrVienaAsinsrite.
7. Kori un deju kolektīvi katrs tiks apbalvoti divās kategorijās:
 Viens koris un deju kolektīvs, kurš proporcionāli dalībnieku skaitam būs ziedojis
visvairāk asiņu.* Balvā - starptautiskā autobusu pārvadātāja “Lux Express”
bezmaksas braucienu visam kolektīvam uz kādu no kompānijas piedāvātajiem
galamērķiem.
 Viens koris un deju kolektīvs, kura vārdā būs visvairāk ziedotas asinis.* Balvā –
salds pārsteigums no saldumu zīmola “Laima”, kā arī ekskursija gida pavadībā
“Laimas” šokolādes muzejā visam kolektīvam.
*Vienādu punktu gadījumā, uzvarētāji tiks noskaidroti ar izlozes palīdzību.
8. Akcijas periods ir no 23. aprīļa līdz 22. jūnijam.
9. Uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
nedēļas laikā. Sīkāka informācija par vietu un laiku sekos akcijas noslēgumā.
10. Akcijas dalībnieku skaita nesakritības gadījumā informācija tiks pārbaudīta un precizēta.
Ja tiks konstatēti negodprātīga rīcība, kolektīvs nevarēs pretendēt uz balvas saņemšanu.
11. Svarīgi ir atcerēties, ka ne visi cilvēki var kļūt par donoriem. Šeit var iepazīties ar
informāciju un galvenajiem faktoriem, ko jāņem vērā, lai varētu kļūt par donoru:
https://www.vadc.lv/donoriem/vai-vari-ziedot.
12. Informācija, kas saistīta ar izaicinājumu tiks aktualizēta Valsts asinsdonoru centra
mājaslapā: https://www.vadc.lv/aktualitates/jaunumi, kā arī sociālajos tīklos.

Jautājumus gadījumā sazinieties ar Valsts asinsdonoru centra sabiedrisko attiecību speciālisti
Ilzi Bergmani e-pasts: ilze.bergmane@vadc.gov.lv, tālrunis: 28663415.

