
 

ŽAISK KARTU SU „PRISIJUNGUSI LIETUVA“ 
Žaidimo taisyklės 

 

1. Žaidimo iniciatorius: projektas „Prisijungusi Lietuva“. 

2. Žaidimas vyksta: nuo 2020 m. rugpjūčio 13 d. – 2020 m. rugsėjo 24 d. imtinai. Žaidimo nugalėtojai 

skelbiami 2020 m. rugsėjo 29 d. pagal taisyklėse nurodytą tvarką. 

3. Žaidime gali dalyvauti:  

3.1. Visi fiziniai asmenys nuo 14 metų.  

3.2. Jeigu žaidime dalyvauja nepilnametis asmuo, už visus jo veiksmus protmūšio žaidime atsako tėvai 

(įtėviai, globėjai ar pan.).  

3.3. Žaidime negali dalyvauti jo iniciatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai. 

4. Žaidimo aprašymas ir žingsniai, kaip jame dalyvauti: 

4.1. Žaidimas Vasaros protmūšis su „Prisijungusia Lietuva“ skirtas skatinti Lietuvos gyventojus atrasti 
interneto, informacinių ir ryšių technologijų produktų ir paslaugų naudą. 

4.2. Žaidimas vykdomas šiais etapais: 

4.2.1. Visą žaidimo laikotarpį (2020 m. rugpjūčio 13 d. – 2020 m. rugsėjo 24 d.), kiekvieną 

savaitę, „Prisijungusi Lietuva“ socialinio tinklo feisbuko paskyroje skelbiamas vaizdo 

klausimas. 

4.2.2. Norėdamas dalyvauti žaidime, dalyvis turi atsakyti į užduotą vaizdo klausimą raštu. 

Atsakymas turi būti pateiktas to pačio vaizdo klausimo komentarų sekcijoje. 

4.2.3. Į klausimą galima atsakyti per 3 d.d. nuo klausimo pateikimo dienos. Vėliau pateikti 

atsakymai žaidime nedalyvauja. 

4.2.4. Savaitės žaidimo laimėtojai skelbiami „Prisijungusi Lietuva“ feisbuko paskyroje po 4 d.d. 

nuo vaizdo klausimo paskelbimo. Su laimėtojais susisieksime asmenine žinute feisbuko 

socialiniame tinkle. 

4.3. Žaidimo dalyvių skaičius neribojamas.  

4.4. Žaidimo iniciatorius pasilieka teisę šalinti pateikiamus įžeidžiančius komentarus necenzūrine 

kalba, neatitinkančius Lietuvos Respublikos įstatymų ar socialinio tinklo feisbuko politikos. 

5. Žaidimo dalyvių apdovanojimas: 

5.1. Kiekvienos žaidimo savaitės pabaigoje skelbiamas teisingas atsakymas į klausimą. 

5.2. Iš teisingai atsakiusiųjų burtų keliu išrenkami 3 nugalėtojai.  

5.3. Laimėtojai apdovanojami „Prisijungusi Lietuva“ prizais: gertuve, skėčiu, kepuraite ar 

marškinėliais. 

5.4. Finaliniame žaidime 4 nugalėtojai, laimi po elektroninę apyrankę.  

Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. 

6. Papildomos sąlygos: 

6.1. Žaidime dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad susipažino su konkurso taisyklėmis ir sutinka jų 

laikytis.  

6.2. Žaidimo iniciatorius, įtaręs protmūšio žaidimo taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo 

atidavimą konkurso dalyviui iki kol paaiškės pažeidimo aplinkybės. Jeigu paaiškėja, kad konkurso 

taisyklės buvo pažeistos, žaidimo iniciatorius turi teisę laimėjimą įteikti kitam teisingą atsakymą 

pateikusiam bei iniciatorių burtu keliu išrinktam žaidimo dalyviui. 

6.3. Žaidimo iniciatorius gerbia dalyvių privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai 

apibrėžtais tikslais ir apimtimi, laikosi BDAR taisyklių. Žaidimo iniciatorius neprisiima 

atsakomybės ir pasekmių už žaidimo metu pačių dalyvių kitur paviešintus asmens duomenis. 

6.4. Žaidimo iniciatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas.  

6.5. Kilus klausimų dėl žaidimo, rašyti el. paštu: eskautailt@gmail.com 


