Žaidimo „Registruokis ir laimėk „Endemik“ mineralų tyrimų programą ir natūralaus mienralinio
vandens „Rasa“”
taisyklės ir sąlygos
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Žaidimo Organizatorius yra UAB „Druskininkų Rasa“ įmonės kodas 252143350, adresas Baravykų g.
3, Druskininkai.
1.2. Žaidimo Partneris yra UAB “Endemik”, įmonės kodas 220509380, adresas Savanorių pr. 6A-1003,
LT-03116 Vilnius.
1.3. Žaidimas vyksta UAB “All Media Digital“ internetiniuose puslapiuose (toliau – Žaidimo vieta),
užsiregistravus „RASA“ reklaminiuose baneriuose pateiktose registracijos formose.
1.4. Žaidimas prasideda 2020 m. rugpjūčio 20 d. ir baigiasi 2020 m. rugsėjo 20 d. imtinai (toliau – Žaidimo
laikotarpis).
1.5. Žaidimo nugalėtojai atsitiktine tvarka atrenkami 2020 m. rugsėjo 21 d.
1.6. Organizatorius turi teisę papildyti arba keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei
INTERNETINĖJE svetainėje www.rasa.lt.
2. Prizų fondas
2.1. Žaidime yra galimybė laimėti UAB „Druskininkų Rasa“ ir UAB „Endemik“ įsteigtus prizus:
- 3 išsamias Mineralų, mikroelementų ir vitaminų tyrimų programas;
- 3 pakuotes natūralaus mineralinio vandens „Rasa“.
3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos
3.1. Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu turi užsiregistruoti c internetiniuose puslapių
„RASA“ reklaminiuose baneriuose pateiktose registracijos formose. Po registracijos asmuo
dalyvauja žaidime.
3.2. Vienas dalyvis gali registruotis neribotą kiekį.
3.3. Organizuojant ir vykdant Žaidimą organizatorius neatskleidžia ir neteikia trečioms šalims, žaidimo
dalyvių duomenų. Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, miestas,
kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas,
Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekus su Organizatori. 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. Laimėjimai nustatomi atsitiktine tvarka 2020 m. rugsėjo 21 d.
4.2. Išrinkus laimėtojus, UAB „Druskininkų Rasa“ darbuotojai susisieks su nugalėtojais, registracijos
formoje nurodytais kontaktais. Asmuo turi pateikti šiuos duomenis: vardas, miestas, kontaktinis tel.
nr. ar el. pašto adresas.
4.3. Prizus galima atsiimti „Endemik“ klinikose. Klinikų sąrašas ir adresai pateikti čia:
https://endemik.lt/klinikos/
4.4. Prizai yra nevardiniai (gali būti perdovanojami).
4.5. Organizatoriai nėra atsakingi 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, prizų atsiėmimo ir prizų
naudojimo.
5.2. Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, 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 2020 spalio 5 d.
Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 dienų laikotarpį.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas.
Organizatorius neatsako už prizų kokybę, gedimus ir prizams jokios garantijos neteikiamos.
Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami.
Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl
techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti.
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.
Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas
įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
Organizuojamo žaidimo eigą, registraciją prižūri UAB “All Media Digital“, prizų perdavimą
laimėtojams prižiūri ir tvarko UAB „Druskininkų Rasa” ir UAB „Endemik“.
UAB “All Media Digital“, UAB „Druskininkų Rasa” ir UAB „Endemik“ laikydamosios
sąžiningumo principo, negali atskleisti žaidimo duomenų susijusiu su žaidimo tvarka, prizais ir pan.,
jokiems tretiesiems asmenims ar asmenims susijusiems su vykdomu žaidimu.
Organizatorių sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu: konkursai@rasa.lt arba tel. +370 673 74546

