Konkurso „Pilaitėje gyventi gera” taisyklės ir sąlygos
1. KONKURSO ORGANIZATORIUS
1.1 Konkursą „Pilaitėje gyventi gera” (toliau – Konkursas) rengia UAB „Būsto projektai“,
atstovaujantys prekės ženklą EIKA (toliau – Organizatorius), įmonės kodas: 303271636,
registracijos adresas: Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva.
1.2. Konkursas vyksta oficialioje EIKA „Facebook“ paskyroje „Namai Man”:
https://www.facebook.com/eikanamaiman/
1.3. Konkursas yra skirtas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantiems asmenims.
2. KONKURSO LAIKOTARPIS
2.1. Visas Konkurso laikotarpis (įskaitant balsavimo ir laimėtojų paskelbimo laikotarpį) – nuo
2017 m. liepos 24 d. 15.00 val. iki 2017 m. rugpjūčio 8 d. 10.00 val.
3. KONKURSO DALYVIAI
3.1. Konkurse dalyvauti gali visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir
vyresni fiziniai asmenys asmenys.
3.2. Konkurse negali dalyvauti UAB „Būsto projektai“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai.
Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.
4. DALYVAVIMO KONKURSE TAISYKLĖS
4.1. Konkurso taisyklės (toliau – Taisyklės): Konkurso dalyviu (toliau – Dalyvis) laikomas
asmuo, į savo asmeninę Facebook paskyrą įkėlęs Vilniaus Pilaitės mikrorajono nuotrauką
(toliau – Nuotrauka) ir pažymėjęs ją grotažyme: #Pilaitejegyventigera.
4.2. Dalyvaudamas Konkurse, Dalyvis duoda tiesioginį sutikimą viešai skelbti jo nuotrauką
specialiai sukurtoje galerijoje “Namai Man” Facebook paskyroje.
4.3. Dalyvio publikuojamos nuotraukos privalo būti viešos.
4.4. Konkurse dalyvauja tik tos nuotraukos, kurios yra pažymėtos grotažyme:
#pilaitejegyventigera.
4.3. Konkurse dalyvaujančių nuotraukų kokybė turi būti pakankama tiek vaizdo, tiek turinio
prasme.
4.4. Nuotraukoje ir jos apraše neturi būti keiksmažodžių, nepadorių ir įžeidžiančių vaizdų,
palyginimų ir pasakymų, įskaitant tokius, kurie susiję su žmogaus ir piliečio lytimi, rase,
tautybe, profesija, socialine kategorija, amžiumi, kalba, oficialiais valstybės simboliais
(vėliavomis, herbais, himnais ir kt.), religiniais simboliais, neturi būti demonstruojami ir (arba)
aprašomi rūkymo, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo procesai, neturi būti kitų
galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimo požymių.
4.5. Konkurso organizatorius turi teisę viešinti konkurse dalyvaujančią nuotrauką ir tuo
atveju, jei dalyvio įkeltoje nuotraukoje yra užfiksuotas privataus asmens atvaizdas (į šią
sąvoką patenka ir nepilnamečiai asmenys).

4.6. Tuo atveju, jei konkurso dalyvis į savo Facebook paskyrą įkelia bei akcijos
grotažymėmis pažymi daugiau nei vieną nuotrauką, konkurso organizatorius pasilieka teisę
išrinkti vieną nuotrauką ir ją publikuoti specialiai sukurtoje galerijoje „Namai Man” Facebook
paskyroje.
5. LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMO TVARKA
5.1. Konkurso dalyviai renkami remiantis publikos simpatijų (paspaudimų „patinka” ant
nuotraukos) skaičiumi bei UAB „Būsto projektai“ komisijos sprendimu (santykiu 50/50 proc.).
5.2. Publikos simpatijos balsais laikomi visi „patinka” paspaudimai, tiek po konkurso dalyvio
nuotrauka galerijoje „Namai Man” Facebook paskyroje, tiek ties nuotrauka asmeninėje
dalyvio Facebook paskyroje.
5.3. Komisija balsuoja už kūrybiškiausias nuotraukas ir labiausiai atspindinčias parodos
pavadinimą „Pilaitėje gyventi gera“.
5.4. Už labiausiai patikusias nuotraukas publika gali balsuoti nuo 2017 m. liepos 24 d. 15
val. iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. 17 val., kuomet balsavimas yra stabdomas, tam jog būtų
suskaičiuoti publikos bei komisijos balsai.
5.4. Konkurso laimėtojai, išrinkti remiantis publikos simpatijų skaičiumi bei konkurso
komisijos sprendimu, paskelbiami 2017 m. rugpjūčio 8 d.
5.5. Konkurso laimėtojais pripažįstami trys konkurso dalyviai.
5.6. Konkurso laimėtojams skiriami prizai:
•
•
•

Pirmos vietos laimėtojas – fotoaparatas Fuji X-A2.
Antros vietos laimėtojas – fotaparatas Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic.
Trečios vietos laimėtojas –fotoaparatas Fuji Instax Mini.

5.7. Konkurso laimėtojai Facebook slapyvardžiu („nickname“) bus paskelbti viešai „Namai
Man“ Facebook paskyroje be papildomo išankstinio informavimo. Su Konkurso nugalėtojais
ne vėliau kaip 2 darbo dienas nuo nugalėtojo vardo paskelbimo tiesioginio bus susisiekta
asmeniškai ir susitarta dėl prizo pristatymo.
5.8. Prizo įteikimas laimėtojui įforminamas prizo priėmimo-perdavimo aktu. Jei prizo
laimėtojas jaunesnis nei 18 m., ant prizo priėmimo-perdavimo akto pasirašo jo
tėvai/globėjai/rūpintojai.
5.9. Organizatorius pasilieka teisę pašalinti Dalyvį iš Žaidimo ir atsisakyti išduoti prizą, jei
Dalyvis pažeidė šias Taisykles, arba su laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Organizatoriaus.
5.10. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

