Žaidimo „Su RASA laimėk iškart“ 50 kvietimų dviems asmenims
taisyklės ir sąlygos
1. Bendrosios nuostatos
1.1.Žaidimo organizatorius yra UAB „Druskininkų Rasa“, įm. kodas 252143350, adresas: Baravykų
g. 3, el. paštas: konkursai@rasa.lt.
1.2.Žaidimas vyksta UAB EIGINTA parduotuvėse pagal Priedą Nr.2, esančiose Lietuvos Respublikos
teritorijoje (toliau – Žaidimo vieta).
1.3.Žaidimas prasideda 2019 m. liepos 1. ir baigiasi 2019 m. liepos 16 d. (toliau – Žaidimo
laikotarpis).
2. Prizų fondas
2.1.Žaidime yra galimybė laimėti 50 prizų. Vieną prizą sudaro – apsilankymas dviems asmenims WAKE
UP batutų parke Kaune, Raudondvario pl.161A.
3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos
3.1.Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu PC “Šilas” parduotuvėse turi pirkti 6vnt
natūralaus mineralinio vandens RASA 1,5l arba 12vnt natūralaus mineralinio vandens
RASA 0,5l, vieno pirkimo metu. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo asmuo turi
atsiųsti pirkimo kvito nuotrauką į el.paštą konkursai@rasa.lt

3.2.Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartu, kiekvieną kartą įsigydamas bent 6vnt
natūralaus mineralinio vandens RASA 1,5l arba 12vnt natūralaus mineralinio vandens RASA 0,5l.
3.3.Norint gauti prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką.
3.4.Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkimo kvito nuotraukos, kuriame būtų matomi pirkti Žaidimo
produktai, nurodyti 3.1 punkte, prizas nebus išduotas.
3.5.Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo
faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo
organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn
įstatymų nustatyta tvarka.
3.6.Kai Žaidimo vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Žaidimo Organizatoriui yra reikalingi
laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas),
tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs
su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai
sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų
administravimo tikslu. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir
nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

4. Laimėtojų nustatymas ir prizo atsiėmimas
4.1.Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Žaidimo laikotarpio pabaigos, turi patys
susisiekti su Akcijos Prizų Organizatoriumi el.paštu konkursai@rasa.lt ir pateikti pirkimo kvito
nuotrauką, kuriame matytųsi pirkti Akcijos produktai, (informacinis tel.: +370 67374546). Jei
laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir
jis bus automatiškai grąžinamas Žaidimo Organizatoriui.
4.2.Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės
dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia
dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
5. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime
5.1.Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime ir prizų naudojimo.
5.2.Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, kurios susijusios su jo asmenine situacija.
6. Skundai
6.1.Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos
pagrindžiančiais įrodymais pateikiant organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 m. Rugpjūčio 2 d.
Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos raštu atsako per 30 dienų laikotarpį.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1.Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas.
7.2.Organizatorius neatsako už prizų kokybę, gedimus ir prizams jokios garantijos neteikiamos.
7.3.Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami.
7.4.Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl
techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti.
7.5.Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės
įrangos gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo
žaidime galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu.
7.6.Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra
pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
7.7.UAB ,,Druskininkų Rasa“ ir PC “Šilas” bendrovių darbuotojai ar jų artimi giminaičiai negali
dalyvauti žaidime.
7.8.Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu: konkursai@rasa.lt ir tel: +37067374546

1 Priedas
Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas
4770552340973
4770552340980
4770552340997
4770552340706

Natūralus mineralinis vanduo "RASA", 1.5l gazuotas
Natūralus mineralinis vanduo "RASA", 1.5l negazuotas
Natūralus mineralinis vanduo "RASA", 1.5l švelniai gazuotas
Natūralus mineralinis vanduo "RASA", 0.5l gazuotas

2 Priedas
Akcijoje dalyvaujančių parduotuvių sąrašas
Adresas
A. Baranausko g. 26, Kaunas 51308
A. Juozapavičiaus pr. 33, Kaunas 45257
A. Juozapavičiaus pr. 81A, Kaunas 45264
Baltų pr.18, Kaunas 48190
Jonavos g. 282, Kaunas 44131
K. Petrausko g. 19/21, Kaunas 44162
K. Škirpos g. 17, Kaunas 49211
K. Sprangausko g. 1A, Kaunas 46499
Kalvarijos g. 34, Kaunas 46345
Lubinų g. 155, Kaunas 47222
M. Gimbutienės g. 3, Kaunas 52350
Mildos g. 5, Domeikava, Kauno r. 54358
Panerių g. 58, Kaunas 48349
Pašilės g. 108, Kaunas 51313
Savanorių pr. 116, Kaunas 44147
Seniavos pl. 36, Kaunas 46380
Šv. Gertrūdos g. 37-1A, Kaunas 44283
Taikos pr. 31A, Kaunas 50229
V. Krėvės pr. 106C, Kaunas 50381
Vandžiogalos g. 22, Kaunas 47457

