BAUSKAS PATRIOTISKĀ KAFEJNĪCU NEDĒĻA
2017.GADA 11.-19.NOVEMBRIS

DALĪBAS NOTEIKUMI
Patriotiskās nedēļas mērķis ir veicināt iedzīvotāju patriotismu, iesaistot tos Latvijas valsts
dzimšanas dienas svinībās, kā arī sekmējot nesezonas tūrisma piedāvājuma attīstību Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados un vienlaicīgi atbalstot vietējo uzņēmējdarbību.
Patriotiskās nedēļas norisi organizē Bauskas Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada ēdināšanas uzņēmumiem (kafejnīcām).
Pasākumu atbalsta iesaistītās kafejnīcas, Bauskas novada pašvaldība. Informatīvais atbalsts laikraksts “Bauskas Dzīve”, Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības.
Patriotiskās nedēļas piedāvājumi. Šīs nedēļas laikā kafejnīcas sagatavo un piedāvā apmeklētājiem
īpašus ēdienus, kuru nosaukumi un cenas norādīti apkopotā piedāvājumā. Katrā kafejnīcā viesmīļi
piedāvā īpašo ēdienkarti.

Patriotiskās nedēļas apmeklētāji varēs pretendēt uz šādām kafejnīcu un muzeja sarūpētām
dāvanām:
1. Dāvanu karte pusdienām divām personām krogā “Aveņi” ēdienu baudīšanai (krogs “Aveņi”
Bauskā).
2. Dāvanu karte 15.00 EUR vērtībā kafejnīcā “Bērzkalni” ēdienu baudīšanai (Viesu nams
“Bērzkalni” Īslīces pag., Bauskas nov.).
3. Dāvanu karte 20.00 EUR vērtībā restorānā “Rožmalas” ēdienu baudīšanai (Atpūtas
komplekss “Rožmalas” Ceraukstes pag., Bauskas nov.).
4. Dāvanu karte 20.00 EUR vērtībā kafejnīcā “Upene” ēdienu baudīšanai (Kafejnīca “Upene”
Iecavas nov.) .
5. Dāvanu karte 25.00 EUR vērtībā atpūtas kompleksā “Miķelis” ēdienu baudīšanai (Atpūtas
komplekss “Miķelis”, Gailīšu pag., Bauskas nov.).
6. Dāvanu karte 20.00 EUR vērtībā restorānā “Mūza” ēdienu baudīšanai (restorāns “Mūza”
Bauskā).
7. Dāvanu karte 20.00 EUR vērtībā kafejnīcā “Ozollāde” ēdienu baudīšanai (Kafejnīca
“Ozollāde”, Rundāles pils Pilsrundālē).
8. Dāvanu karte 15.00 EUR vērtībā kafejnīcā “Cafe+” ēdienu baudīšanai (Kafejnīca “Cafe+”,
Rīgas iela 24A, Vecumniekos).
9. Dāvanu karte ģimenei no Bauskas Motormuzeja filiāles Rīgas Motormuzeja
apmeklējumam Rīgā.

Ēdieni, kas piedalās “Bauskas patriotiskajā kafejnīcu nedēļā”. Kafejnīcās un restorānos tiks
piedāvāti divi ēdienu komplekti, kuru katra cena ir 10,00 EUR. Ja kāds vēlēsies nogaršot kādu ēdienu
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atsevišķi, tad to būs iespējams nopirkt par īpašu cenu, kas norādīta pie katra ēdiena, taču par šo
vienu ēdienu nevarēs iesniegt akcijas vizītkarti Dāvanu kartes iegūšanai.
Lai iegūtu Dāvanu karti, nav jāapmeklē noteikts minimālais kafejnīcu daudzums, tā var būt arī viena
vieta ar nobaudītu vienu ēdienu komplektu 10,00 EUR vērtībā. Katrā vietā, kas piedalās šajā
pasākumā, būs akcijas “burka”, kurā pēc ēdiena komplekta nobaudīšanas varēs atstāt akcijas
“vizītkarti” (norādot vārdu, uzvārdu, kontaktālruni, e-pastu, uzrakstot vēlējumu Latvijai vai
uzņēmumam). Lielāka varbūtība tikt pie Dāvanu kartes būs tiem, kuri būs paviesojušies vairākās
vietās un nobaudījuši īpašos šīs nedēļas ēdienu komplektus.
Vizītkarti drīkst iesniegt visas personas bez vecuma un darba vietas ierobežojuma, pamatnosacījums
– jānobauda konkrētie patriotiskās nedēļas ēdieni 10,00 EUR vērtībā. Par kafejnīcas ikdienas ēdienu
iegādi vizītkarti nevarēs iesniegt!
Apmeklējot Bauskas Motormuzeju no 11.līdz 19.novembrim un atstājot akcijas “vizītkarti” akcijas
“burkā” muzejā, varēs iegūt Dāvanu karti ģimenei Rīgas Motormuzeja apmeklējumam.

Dāvanu ieguvēji tiks noskaidroti 22.novembrī piedaloties vismaz 3 kafejnīcu īpašniekiem un
vienam TIC darbiniekam. Noskaidrotie dāvanu ieguvēji tiek fiksēti protokolā. Dāvanu karšu
īpašniekus noskaidro sekojoši: katra kafejnīca atvedīs savā uzņēmumā nedēļas laikā atstātās
vizītkartes “burkas” – kopā septiņas. No katras “burkas” tiks izvilkta viena vizītkarte, bet, ja no kādas
citas “burkas” tiks izvilkta vizītkarte, kurā ir jau iepriekš izvilktas vizītkartes vārds, uzvārds, tad tā
netiek ņemta vērā un tiek izvilkta nākamā vizītkarte, tādejādi nodrošinot, ka vienai personai, kura būs
apmeklējusi vairākas kafejnīcas, būs lielāka iespēja pretendēt uz Dāvanu karti, bet iegūt varēs tikai
vienu.
Pēc sapulces, TIC darbinieks pa tālruni sazinās ar noteiktajiem dāvanu ieguvējiem un vienojas par
dāvanu saņemšanas kārtību. 24.novembrī dāvanu ieguvēju vārdu un uzvārdu saraksts tiek publiskots
www.visit.bauska.lv, www.bauska.lv, www.bauskasdzīve.lv un sociālajos medijos.

“Dāvanu karte” tās ieguvējam būs derīga līdz uz tās norādītājam termiņam. Atprečojot
“Dāvanu karti”, tās ieguvējam tiek piedāvāts tieši tāds pakalpojums un /vai summa, kā norādīts
konkrētajā “Dāvanu kartē”. Ja “Dāvanu kartes” ieguvējs vēlas pakalpojumu izmantot par lielāku
summu, kā tajā norādīts, tam pašam ir jāsedz atlikušie izdevumi par izmantoto pakalpojumu.
“Dāvanu kartē” norādītā summu netiek izsniegta skaidrā naudā.

Citi noteikumi.
Pielikums “Bauskas patriotiskās kafejnīcu nedēļas” piedāvājums.
Bauskas TIC vadītāja Inese Turkupole-Zilpure, 63923797
2017.gada 3.novembrī

