Žaidimo „Švaresni namai – švaresnė Lietuva“ taisyklės

Bendroji informacija
1. Žaidimo organizatorius UAB „Big Idea LT“ įmonės registracijos numeris 302344405, juridinis
adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva.
2. Žaidimą vykdo „Reckitt Benckiser Poland S.A.“, įmonės registracijos Nr. 5310005448, juridinis
adresas 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Ul. Okunin 1, Lenkija
3. Žaidimo pradžia – 2019 m. sausio 31 d. Žaidimo pabaiga – 2019 m. kovo 6 d.
3.1. Laikotarpis, kai bus galima pirkti žaidime dalyvaujančius gaminius ir dalyvauti žaidime, yra
nuo 2019 m. sausio 31 d. iki 2019 m. kovo 6 d.
4. Žaidimo prekės: visi „Cillit Bang“, „Finish“, „Tiret“, „Air Wick“ arba „Harpic“ prekės ženklų
gaminiai.
4.1. Žaidimo produktų, pirkimo metu galėsiančių dalyvauti žaidime, kiekis nebus ribojamas,
tačiau bus taikomi logiškumo kriterijai.
4.2. Žaidimo produktai taip pat gali būti parduodami prieš ir po 3 skyriuje nurodytų laikotarpių,
tačiau tada jų pirkimas nesuteikia teisės dalyvauti žaidime.
5. Žaidimo teritorija: bet kuri parduotuvė „Maxima“ Lietuvos Respublikoje, kurioje galima įsigyti
žaidimo gaminių.
6. Prizų fondas
6.1. Vienas piniginis prizas, kurio vertė 300,00 Eur. Laimėtojas gauna 3 vnt. „Premium plus“
(„MasterCard“) išankstinio mokėjimo korteles, kurios vienos vertė yra 100,00 Eur. Bendra
laimėto prizo vertė yra 300,00 Eur.
6.2. Balsavimu renkamas aplinkos pagerinimas, kurio bendra vertė iki 2 000 Eur.
6.3. Bendra prizų vertė yra 2 300,00 Eur.
7. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai be amžiaus apribojimo, išskyrus 12
šių taisyklių skyriuje nurodytus asmenis.
8. Dalyvavimo procedūra
8.1. Norint dalyvauti žaidime ir patekti į prizų rinkimą, dalyviai turi nuo 2019 m. sausio 31 d. iki
2019 m. kovo 6 d. bet kurioje Lietuvos Respublikos vietoje esančioje parduotuvėje

„Maxima“, kurioje prekiaujama žaidime dalyvaujančiais produktais, įsigyti du žaidime
dalyvaujančius produktus pagal šių taisyklių 4 skyrių. Būtina išsaugoti pirkimo kvitą, kuris
bus žaidime dalyvaujančių produktų pirkimo įrodymu. Norint dalyvauti žaidime reikia nuo
2019 m. sausio 31 d. iki 2019 m. kovo 6 d. 23:59 val. užsiregistruoti užpildant registracijos
formą tinklalapyje www.susitvarkom.lt (registracija iki nurodyto laikotarpio ar po jo bus
laikoma negaliojančia ir žaidime nedalyvaus). Registracija tinklalapyje www.susitvarkom.lt
yra nemokama.
8.1.1. Norėdamas pradėti registraciją, dalyvis turi įvesti savo vardą, pavardę, telefono
numerį, el. pašto adresą, pirkimo kvito numerį.
8.1.2. Užpildžius kontaktinę informaciją, automatiškai atsidarys žemėlapis, kuriame dalyvis
turės pasirinkti savo norimą vietą. Pasirenkama vieta turi būti vieša ir prieinama
žmonėms ją naudotis. Žaidimo organizatorius turi teisę pašalinti registraciją, kuri
neišpildo viešos vietos kriterijaus. Kiekvienai vietai dalyvis turi pasirinkti vieną užduotį,
kurią ten reikia atlikti – šiukšlių išvežimas, taisymas, valymas, kraštovaizdžio
formavimas, apželdinimas.
8.1.2.1.

Šiukšlių išvežimas – bet kokios rūšies atliekų, šiukšlių, likučių išvežimas,

vietovės išvalymas.
8.1.2.2.

Taisymas – fizinis konstrukcijos, laisvalaikio praleidimo vietos, pastatų, tvorų

sutvarkymas, architektūrinis pagerinimas.
8.1.2.3.

Valymas – cheminis tvorų, pastatų, sienų valymas, perdažymas.

8.1.2.4.

Kraštovaizdžio formavimas – kraštovaizdžio pagerinimas, naujų suoliukų,

vaikų žaidimų aikštelės, poilsio teritorijos įrengimas.
8.1.2.5.

Apželdinimas – sodininkystė, medžių sodinimas, gėlės.

8.1.3. Dalyvis gali įkelti pasirinktos vietovės nuotrauką. Tai neprivalomas veiksmas, norint
dalyvauti žaidime, jo atlikti nebūtina.

8.2 Sėkmingos registracijos atveju bus rodomas patvirtinimo pranešimas bei bus pateikta
dalyvio registracijos žaidime nuoroda, kuria bus galima pasidalinti socialinėje žiniasklaidoje.
Ta pati nuoroda bus išsiųsta el. paštu.
8.2. Dalyvis prisiima visišką atsakomybę už teisingos informacijos nurodymą, jos parengimo
tikslumą, įvedimo metu atsiradusias klaidas.
8.3. Vienas asmuo gali laimėti tik vieną prizą, tačiau gali registruotis keletą kartų pirkdamas
žaidime dalyvaujančius produktus bei užregistruodamas naujus pirkimo kvitų numerius,
nurodydamas naujas vietoves žemėlapyje. Taip padidinamos laimėjimo galimybės.
8.4. Jei žaidimo dalyvis bando užregistruoti tą patį pirkimo kvito numerį keletą kartų ir taip
bando padidinti savo laimėjimo galimybes, žaidimo organizatoriai pasilieka teisę
neinformuoti dalyvio apie pakartotinai įvestą pirkimo dokumento numerį ir panaikinti
registraciją (taip užtikrinami lygybės ir sąžiningumo principai).
8.5. Pirkimo kvite turi būti aiškiai nurodytas ir gerai įskaitomas žaidime dalyvaujančio gaminio
pavadinimas. Jei informacija nėra išsami, norint gauti prizą, būtina pateikti finansinį kvitą su
nurodytu žaidime dalyvaujančio produkto pavadinimu.
8.6. Žaidimo organizatoriai nėra atsakingi už:
8.6.1. Pasekmes, atsirandančias dėl neteisingai atliktos registracijos, netiksliai įvestų
duomenų.
8.6.2. Neišsamiai atliktos registracijos, atsiradusios dėl techninio įrenginio, iš kurio buvo
atliekama registracija, sąsajos su interneto sutrikimu.
9. Laimėtojo nustatymas
9.1.

Visos dalyvių užregistruotos vietos bus rodomos tinklalapyje www.susitvarkom.lt, kur
už jas bus galima balsuoti.
9.1.1. Balsuoti bus galima tik žaidimo laikotarpiu, nuo 2019 m. sausio 31 d. iki 2019 m.
kovo 6 d.

9.1.2. Asmuo,

norėdamas

balsuoti,

turi

prisijungti

prie

žaidimo

tinklalapio

www.susitvarkom.lt naudodamas savo socialinę paskyrą („Google“, „Facebook“) ir
balsuoti už neribotą kiekį vietovių, vienai vietovei skiriant vieną balsą.
9.1.3. Bet kuris socialinio tinklo paskyrą turintis asmuo gali balsuoti už vietovę, tam
nereikia pirkti žaidime dalyvaujančių produktų.
9.1.4. Laimėtoja bus paskelbta ta dalyvio užregistruota vietovė, kuri žaidimo laikotarpiu
nuo 2019 m. sausio 31 d. iki 2019 m. kovo 6 d. surinks daugiausia balsų.
9.2

Nugalėtojo vardas, pavardė, pirkimo kvito numeris ir užregistruota vietovė bus paskelbti
2019 m. kovo 8 d., 12:00 val. žaidimo tinklalapyje www.susitvarkom.lt.

9.3

Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad jos organizatoriai ir „Reckitt Benckiser Poland“
naudotų jų duomenis žaidimo laimėtojo tapatybei nustatyti bei paskelbtų juos tinklalapyje
www.susitvarkom.lt.

9.4 Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad laimėjus žaidime su jais susisieks žaidimo
organizatorius, kuriam jie pateiks savo papildomą asmeninę informaciją, kad galėtų gauti
prizą, bei papildomą informaciją apie užregistruotą vietovę.
10. Prizo atsiėmimas
10.1.

Žaidimo laimėtojas gaus 300 Eur vertės piniginį prizą bei garantiją, kad jo

pasirinktoje vietoje bus atlikti dalyvio pasirinkti veiksmai.
10.1.1. 300 Eur vertės piniginį prizą laimėtojui įteiks UAB „Big Idea LT“, adresu Jogailos g. 4,
Vilnius. Norėdamas gauti prizą, dalyvis turi pateikti asmens dokumentą, originalų
pirkimo kvitą bei pasirašyti priėmimo ir perdavimo aktą, nurodydamas visą pinigų
pervedimui reikalingą informaciją.
10.1.2. Norint atlikti dalyvio nurodytus darbus pasirinktoje vietoje, žaidimo organizatoriai
susisieks su laimėtoju, gaus išsamesnę informaciją apie vietovę bei norimam tikslui
pasiekti reikalingas procedūras. Žaidimo organizatoriai užtikrina, jog atliks darbus per
du mėnesius, o bendra projekto vertė neviršys 2000 Eur.
10.2.

Jei žaidimo laimėtojai negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų žaidime

dalyvaujančio produkto pirkimo kvito bei dokumento, arba šiuose dokumentuose esanti
informacija neatitinka tos, kuri nurodyta laimėtojo registracijoje, prizas nebus išduotas.
11. Draudimas dalyvauti: UAB „Big Idea LT”“ ir „Reckitt Benckiser Poland“ darbuotojai dalyvauti
žaidime negali.

12. Visos žaidimo sąlygos pateikiamos tinklalapyje www.susitvarkom.lt

