Žaidimo „GERK, ŽAISK, LAIMĖK“ taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Žaidimo organizatorius - UAB „Druskininkų Rasa“, įmonės kodas 252143350, adresas Baravykų g. 3
Druskininkai.
1.2 Žaidimo partneris – AB „Eglės sanatorija“ įmonės kodas 152038626, adresas Algirdo g. 22, LT-59204,
Birštonas.
1.3 Žaidimo pradžia 2022 spalio mėn. 14 d., žaidimo pabaiga 2022 gruodžio mėn. 14 d. imtinai (toliau – Žaidimo
laikotarpis).
1.4 Žaidimas vyksta Lietuvos teritorijoje esančiuose prekybos centruose (toliau – Žaidimo vieta), perkant
produktą aprašytą 1.5 punkte.
1.5 Produktai, kurie dalyvauja žaidime: RASA LIGHT, RASA LIGHT Active Life, RASA KIDS, RASA, RASA ETNO.
Žaidime dalyvauja visos išvardintos produkcijos talpos.
1.6 Žaidimui galioja pirkimo čekiai nuo 2022 spalio mėn. 14 d. iki 2022 gruodžio mėn. 14 d imtinai.
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Prizų fondas
Žaidime galima laimėti AB “Eglės sanatorija” ir UAB “Druskininkų Rasa” prizus:
4 vnt AB “Eglės sanatorija” kvietimus šeimai į vandens ir pirčių zoną;
2 vnt AB “Eglės sanatorija” kvietimus šeimai visam savaitgaliui su viskas įskaičiuota programa;
207 vnt pakuočių (6x1,5l) RASA ETNO natūralaus mineralinio vandens.

3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos
3.1 Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Lietuvos teritorijoje esančiame prekybos
centre, turi įsigyti nors vieną Žaidime dalyvaujantį produktą. Po nurodytas sąlygas atitinkančio
pirkimo asmuo gali dalyvauti žaidime.
3.2 Norint dalyvauti Žaidime, asmuo, įsigijęs Žaidime dalyvaujantį produktą, nufotogafuoja čekį ir siunčia
nuotrauką el. paštu konkursai@rasa.lt. Elektroniniame laiške asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę ir
telefono numerį. Čekyje turi matytis įsigytas produktas, čekio data bei čekio numeris.
3.3 Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną
Žaidimo produktą. Vienas pirkimo čekis – galima viena registracija.
3.4 Norint gauti prizą, reikia pateikti pirkimo čekį bet kokioje formoje (gali būti ir fotografuotas).
3.5 Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkimo čekio, kuris buvo gautas perkant Žaidimo produktus,
nurodytus 1.5 punkte, prizas neišduodamas.
3.6 Žaidimą sudaro 2 dalys:
• Savaitės žaidimas;
• Mėnesio žaidimas.
3.7 Per visą Žaidimo laikotarpį bus įvykdyti 9 savaitės žaidimai ir 2 mėnesio žaidimai.
3.8 Savaitės žaidimo prizai – 23 pakuotės (6x1,5l) RASA ETNO natūralaus mineralinio vandens.
3.9 Mėnesio žaidimo prizai – 2 vnt AB “Eglės Sanatorija” kvietimų šeimai į vandens ir pirčių zoną bei 1 AB “Eglės
Sanatorija” kvietimas šeimai visam savaitgaliui su viskas įskaičiuota programa.

3.10 Prizai šeimai, t.y. šeimos sąvoka apibrėžiama, kaip du suaugę asmenys ir du vaikai. 1 kvietimas galioja dviems
suaugusiems asmenims ir dviems vaikams.
3.11 Organizuojant ir vykdant Žaidimą organizatorius neatskleidžia ir neteikia trečioms šalims, žaidimo dalyvių
duomenų. 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 Žaidimų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka ir skelbiami internetinėje svetainėje www.rasa.lt bei RASA
socialiniuose tinkluose.
4.2 Pasibaigus Savaitės žaidimo savaitei ar mėnesiui, per 3 (tris) darbo dienas Organizatorius, iš visų Taisyklių
sąlygas atitinkančių dalyvių, atsitiktinės atrankos būdu, nustato Savaitės ir Mėnesio žaidimo laimėtojus
(toliau – Žaidimų laimėtojas).
4.3 Per 3 (tris) darbo dienas nuo Savaitės ir Mėnesio Žaidimo laimėtojų nustatymo, Organizatorius Žaidimo
laimėtojus informuos elektroniniu paštu (nurodytu dalyviams siunčiant čekius).
4.4 Žaidimo laimėtojai per 2 (dvi) savaites nuo Žaidimo laimėtojų paskelbimo dienos turi pateikti Organizatoriaus
prašomą informaciją elektroniniu paštu. Laimėtojas turi nurodyti: savo vardą ir pavardę, telefono numerį,
adresą (Lietuvos Respublikos teritorijoje), kuriuo pageidauja gauti laimėtą prizą, ir pateikti čekio nuotrauką,
kurį registravo Žaidimui.
4.5 Jei Žaidimo laimėtojas per 2 (dvi) savaites nuo laimėtojo paskelbimo nepateikia Organizatoriaus prašomos
informacijos kaip nurodyta Taisyklėse aukščiau, jis netenka teisės į Žaidimo prizą. Toks prizas grąžinamas
Organizatoriui.
4.6 Savaitės žaidimo prizai bus siunčiami laimėtojo nurodytu adresu tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
4.7 Žaidimo laimėtojams prizai siunčiami Organizatoriaus sąskaita. Prizų administravimui ir (ar) pristatymui
Organizatorius turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.
4.8 Visi surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Organizatoriaus privatumo politikoje nustatyta tvarka.
4.9 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. Mokesčiai
5.1 Jeigu Žaidimo metu laimėti prizai, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta
tvarka yra apmokestinami, gyventojų pajamų mokestį, susijusį su Žaidimo dalyvių laimėtais prizais, sumoka
ir deklaruoja Organizatorius.
5.2 Jei prizo išmokėjimui ir mokesčių ir (ar) pajamų deklaravimo tikslu yra reikalingi laimėtojo papildomi asmens
duomenys, laimėtojas įsipareigoja pateikti tokius duomenis Organizatoriui per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokio reikalavimo pateikimo dienos. Laimėtojui atsisakius pateikti duomenis, Organizatorius turi
teisę atsisakyti išduoti prizą.

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 2022 gruodžio 30 d. Organizatorius pagrįstus skundus
išnagrinėja ir į juos atsako per 30 dienų laikotarpį.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1 Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Organizatoriaus privatumo politikoje nustatyta
tvarka. Plačiau https://www.e-rasa.lt/privatumo-politika
7.2 Organizatorius neatsako už galimus laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
7.3 Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą ir (ar) kitas prekes nekeičiami.
7.4 Organizatorius turi teisę pašalinti Žaidimo dalyvį / laimėtoją ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Žaidimo
dalyvis / laimėtojas neatitinka Taisyklių arba nustatomi nesąžiningi Žaidimo dalyvio / laimėtojo veiksmai.
7.5 Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Žaidimą. Tokį sprendimą Organizatorius gali
priimti dėl bet kokių priežasčių. Organizatorius taip turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (ar) papildyti
Taisykles, įskaitant pakeisti Žaidimo laikotarpį esant FORCE MAJEURE aplinkybėms.
7.6 Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: konkursai@rasa.lt

