
Žaidimo „Pirk natūralų mineralinį vandenį Rasa LIGHT Minerals, laimėk KALBOS vasaros 

edukacines stovyklas ir daug kitų prizų”  

taisyklės ir sąlygos 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Žaidimo Organizatorius yra UAB „Kalba.Lt“ įm. kodas 235980580, adresas: Vytauto pr. 32, Kaunas. 

1.2. Žaidimo Partneris yra UAB “Druskininkų Rasa”, įmonės kodas 252143350, adresas Baravykų g. 3, 

Druskininkai. 

1.3. Žaidimas vyksta Lietuvos teritorijoje esančiuose prekybos centruose (toliau – Žaidimo vieta), perkant 

produktą aprašytus 1.3 punkte. 

1.4. Prekės, kurios dalyvauja žaidime:  

- „Rasa LIGHT“ natūralaus mineralinis vanduo negazuotas 1,5l. 

- „Rasa LIGHT“ natūralaus mineralinis vanduo gazuotas 1,5l. 

- „Rasa LIGHT“ natūralaus mineralinis vanduo silpnai gazuotas 1,5l. 

- „Rasa LIGHT“ stalo  vanduo su citrina gazuotas 1,5l. 

- „Rasa LIGHT“ stalo  vanduo su spanguolėmis gazuotas 1,5l. 

- „Rasa LIGHT“ natūralaus mineralinis vanduo negazuotas 5l. 

1.5. Žaidimas prasideda 2020 m. kovo 1 d. ir baigiasi 2020 m. gegužės 31 d. imtinai (toliau – Žaidimo 

laikotarpis). 

1.6. Žaidimo nugalėtojai skelbiami nuo 2020 m. balandžio 1 d., balandžio 15 d., balandžio 29 d., gegužės 

13 d. gegužės 31 d. (finalas) žaidimo puslapyje: www.rasa.kalba.lt 

1.7. Konkursui galioja pirkimo čekiai nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. imtinai.  

1.8. Organizatorius turi teisę papildyti arba keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei 

INTERNETINĖJE svetainėje www.rasa.lt ir www.rasa.kalba.lt 

 

2. Prizų fondas 

2.1. Žaidime yra galimybė laimėti KALBA.lt ir Druskininkų Rasa įsteigtus prizus: 

- Pagrindinis prizas 1 Anglų kalbos stovykla Druskininkuose (pagal grafiką / 8-17 m. / 2 

savaitės / Druskininkuose); 

- 10 Vasaros dienos stovyklų vaikams (10 vaikų / 6-12 m. / 1 savaitė / pasirinktame Lietuvos 

mieste, pagal grafiką: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, 

Marijampolė); 

- 10 originalių KALBOS puodelių; 

- 20 originalių KALBOS marškinėlių; 

- 10 originalių RASA marškinėlių; 

- 10 originalių RASA stiklinių (2 vnt. komplektas); 

- 300 vnt. KALBOS užrašinių; 

- 300 originalių KALBOS tušinukų. 

 

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. T.y. atsidarę žaidimo puslapį registruoti pirkimo čekį. 

3.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną 

Žaidimo produktą. Vienas pirkimo čekis – galima viena registracija. 

3.3. Norint gauti prizą, reikia pateikti pirkimo čekį. Todėl pirkimo čekiai turi būti saugomi.  

3.4. Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkimo čekio, kuris buvo gautas perkant Žaidimo produktus, 

nurodytus 3.1 punkte, prizas neišduodamas. 
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3.5. Bet koks bandymas klastoti, keisti, kurti, nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą ar panašūs 

veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui ar jo 

partneriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų 

nustatyta tvarka. Vienas atrinktas laimėtojas – vienas prizas.  

3.6. 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 Organizatoriaus tvarka 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.  Laimėjimai nustatomi atsitiktine tvarka ir skelbiami 2020 m. balandžio 1 d., balandžio 15 d., 

balandžio 29 d., gegužės 13 d. gegužės 31 d. (finale skelbiamas pagr. prizo laimėtojas) žaidimo 

puslapyje: www.rasa.kalba.lt ir Kalba.lt bei RasaLIGHTvanduo Facebook paskyrose; 

4.2. Tuo atveju jei asmuo paskelbiamas laimėjus žaidimo prizus, jis turi ne vėliau nei 14 dienų po žaidimo 

pabaigos kreiptis į žaidimo Organizatorių el. paštu: rasa@kalba.lt.  Asmuo turi pateikti šiuos 

duomenis: vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. nr. ar el. pašto adresas bei pirkimo čekio 

nuotrauką. Jei asmuo nesikreipia dėl prizo, prizas grįžta į prizų fondą ir bus panaudotas organizuojant 

kitus žaidimus.  

4.3. Prizus galima atsiimti KALBOS ofisuose. Ofisų sąrašas ir adresai pateikti čia: 

https://kalba.lt/kontaktai/  

4.4. Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti  pirkimo čekio ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų 

reikalavimų, prizas nebus išduodamas. Tinka fotografuotas čekis. 

4.5. Prizai yra nevardiniai (gali būti perdovanojami). 

4.6. 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. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime 

5.1. Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime, prizų atsiėmimo ir prizų 

naudojimo. 

5.2. Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, susijusios su jo asmenine situacija. 

 

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 2020 birželio 14 d. 

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

 

7. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas. 

7.2. Organizatorius neatsako už prizų kokybę, gedimus ir prizams jokios garantijos neteikiamos.  

7.3. Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami. 

7.4. Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl 

techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. 

7.5. Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės įrangos 

gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime 

galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu. 
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7.6. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas 

įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas. 

7.7. Organizuojamo žaidimo eigą, registraciją, čekių tikrinimą bei prizų perdavimą laimėtojams prižiūri 

ir tvarko UAB „Kalba.Lt”. 

7.8.  UAB „Kalba.Lt”. laikydamasi sąžiningumo principo, negali atskleisti žaidimo duomenų susijusiu 

su žaidimo tvarka, prizais ir pan., jokiems tretiesiems asmenims ar asmenims susijusiems su 

vykdomu žaidimu. 

7.9. UAB ,,Druskininkų Rasa“ ir  UAB „Kalba.Lt” bendrovių darbuotojai ar jų artimi giminaičiai  negali 

dalyvauti žaidime. 

7.10. Organizatorių sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą. 

 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu: konkursai@rasa.lt arba tel. +370 673 74546 
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