
 
 

ŽAIDIMO „Laimėk A. Pogrebnojaus sukurtą aprangą vasarai“ TAISYKLĖS 
 
 

• Šių taisyklių paskirtis – nustatyti žaidimo „Laimėk vasarišką Aleksandro Pogrebnojaus aprangą“ (toliau – 
Žaidimas) vykdymo tvarką, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo tvarką (toliau – Taisyklės). 

• Žaidimo organizatorius: UAB „Vilpros investicija “ - Namų idėjų centro NIC valdytoja (toliau – Žaidimo 
organizatorius). 

• Žaidimas vyksta: 2018 m. birželio 16 d. – 2018 m. rugpjūčio 25 dienomis, Namų idėjų centras NIC salonuose, 
Pramonės pr. 8E, Kaune, Minijos g. 42, Klaipėdoje, Pramonės g. 17B, Šiauliuose, Kupiškio g. 19, Utenoje. 

• Žaidimo prizų fondas: dizainerio A. Pogrebnojaus kurti marškinėliai arba suknelė vasarai -  40 vienetų. 
• Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis 

susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus 
šių Taisyklių reikalavimus. 

• Dalyvauti Žaidime gali tik pilnamečiai asmenys. Žaidime negali dalyvauti Žaidimo organizatoriaus darbuotojai, 
jų šeimos nariai, taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Žaidimo partneriai, darbuotojai bei jų šeimos nariai. 
Žaidime negali dalyvauti juridiniai ir fiziniai asmenys, perkantys pagal sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis. 

• Pirkėjas dalyvauja Žaidime, jei žaidimo laikotarpiu pagal vieną pirkimą pirko prekybos centro NIC salone prekių 
už 100 € ir daugiau.  

• Norėdamas tapti Žaidimo dalyviu, asmuo atitinkantis Taisyklių reikalavimus, bet kuriame prekybos tinklo „NIC“  
salone nurodytu Žaidimo vykdymo laikotarpiu turi pirkti prekių už ne mažesnę nei 100 EUR (su PVM) sumą ir 
jas įsigyjant gautą Pirkimo čekį bei savo asmens duomenis Žaidimo vykdymo laikotarpiu registruoti interneto 
svetainės www.nicentras.lt  Žaidimas skiltyje, užpildydamas registracijos anketą. 

• Kiekvienas asmuo, registruojantis pirkimo čekį, sutinka, kad registracijos metu pateikti asmens duomenys būtų 
naudojami su šiuo projektu susijusiais tikslais. Visi asmens duomenys ir informacija, pateikta registracijos ir 
papildomos komunikacijos metu, apibendrinama, saugoma ir tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

• Vienu kartu asmuo gali registruoti dalyvavimui Konkurse tik vieną pirkimo čekį.  
• Čekiai nesumuojami. Žaidimo dalyvis turi išsaugoti registruojantis dalyvauti žaidime nurodytą pirkimo čekio 

originalą visą žaidimo vykdymo laikotarpį ir dar 2 savaites po šio termino pabaigos. 
• Žaidimas vyksta kiekvieną savaitę (nuo pirmadienio iki šeštadienio).  
• Kiekvieną savaitę sudaryta komisija iš visų per Žaidimo laikotarpį užpildytų anketų atsitiktinės atrankos būdu 

atrenka po 4 (keturis) laimėtojus, kurių kiekvienam (jei atitinka visas Taisyklių sąlygas) priklauso A. Pogrebnojaus 
kurti marškinėliai arba suknelė. 

• Žaidimo laimėtojai išrenkami atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbiami: 2018 m. birželio 25; liepos 2, 9, 16, 23, 
30; rugpjūčio 6, 13, 20, 27 dienomis iki 18 valandos prekybos centro tinklalapyje adresu www.nicentras.lt. 

• Žaidimo prizai į kitus prizus ar grynuosius pinigus nekeičiami ir neperduodami tretiesiems asmenims.  
• Žaidimo organizatoriaus priimtas sprendimas dėl laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų 

žaidimo organizatorius dėl to nepriima. Dalyvaudamas Žaidime, Žaidimo dalyvis sutinka, kad Žaidimo 
organizatorius viešai paskelbtų jo, kaip prizo laimėtojo, vardą ir pavardę. 

• Su prizo laimėtojais per 3 kalendorines dienas nuo laimėtojų išrinkimo bus susisiekiama asmeniškai registracijos 
anketoje nurodytu jo el. pašto adresu arba telefonu dėl prizo perdavimo. 

• Prizą laimėtojai turi atsiimti iki 2018 metų rugpjūčio 31 dienos. Po šios datos, prizai neišduodami. Prizas laimėtojui 
perduodama tik tame mieste (NIC darbo laiku), kuriame buvo pirkęs ir kurį nurodė Žaidimo anketoje.  

• Laimėtojas gavęs prizą turi pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą ir jį pateikti organizatoriui. 
• Organizatorius prieš įteikdamas prizą įsitikina ar laimėtojai yra pilnamečiai. Šiuo tikslu, Organizatoriui paprašius, 

laimėtojai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
• Laimėtojas turi turėti pirkimo čekį, kurį registravo Žaidimo anketoje ir parodyti prizo atsiėmimo metu. 
• Žaidimo dalyvių ir/ar laimėtojų asmens duomenys renkami tik Žaidimo organizavimo tikslu ir tvarkomi laikantis 

Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatomis. 
• Nepavykus susisiekti su prizo laimėtojais per 5 darbo dienas nuo Žaidimo laimėtojų išrinkimo dienos, prizo 

laimėtojai praranda teisę į prizą. Prizas lieka Žaidimo organizatoriui ir laimėtojo nebegali būti vėliau pareikalautas 
perduoti, pakeisti ar kitaip kompensuoti. 

• Žaidimo organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Žaidimą 
be išankstinio įspėjimo. 

• Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis Žaidimo taisyklių. Pažeidę šias Taisykles asmenys atsako jose numatyta 
tvarka ir yra šalinami iš Žaidimo. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Žaidimo organizatoriaus tinklalapyje adresu 
www.nicentras.lt. Informacija teikiama telefonu 8 37 765111. 

 
Namų idėjų centras NIC, 2018. 
 


