Renginio “Skrydžio aplink pasaulį iššūkis: persėsk nuo sofos į lėktuvo sėdynę” taisyklės
1. Organizatorius:
Renginį „Skrydžio aplink pasaulį iššūkis: keisk sofą į lėktuvo kėdę “ organizuoja VĮ „Lietuvos oro uostai“.
2. Trukmė ir vieta:
Renginys prasideda liepos 17 d. 16 val. ir baigiasi liepos 19 d. 13 val. Renginys vyksta prie Baltojo tilto sporto
aikštyno.
3. Dalyvavimas renginyje:
3.1. Renginyje gali dalyvauti asmenys sulaukę 18 metų arba jaunesni, jeigu su jais viso dalyvavimo renginyje
metu yra suaugęs prižiūrintis asmuo (tėvai/įtėviai/globėjai).
3.2. VĮ „Lietuvos oro uostai“ ir renginį organizuojančių įmonių darbuotojai ir jų šeimos nariai iššūkyje
dalyvauti negali.
3.3. Išankstinė registracija dalyvauti iššūkyje nevykdoma, atvykę į renginio vietą gali užimti iššūkiui skirtą
sėdėjimo vietą, jeigu ji laisva. Iššūkiui skiriamos dvi eilės po tris kėdes. Dalyviai sodinami kraštinėse
kėdėse, paliekant vienos vietos tarpą tarp jų.
3.4. Norint dalyvauti iššūkyje dalyviai privalo užsiregistruoti renginio vietoje užpildydami formą, kurioje
nurodo savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefoną. Prie jų duomenų pažymima kada dalyvis
pradeda ir baigia sėdėjimo iššūkį.
3.5. Dalyviai užtikrina, kad jų pateikti duomenys yra teisingi.
3.6. Asmenys norintys dalyvauti iššūkyje pasirašydami po šiomis taisyklėmis sutinka, kad jų asmens
duomenys bus naudojami registracijos tikslais ir susisiekti su laimėtoju, po renginio duomenys bus
saugomi 14 dienų ir po to sunaikinami. Registracijos tikslu surinkti duomenys viešai neskelbiami, išskyrus
dalyvio vardą ir jo išsėdėtą/sėdimą laiką, ši informacija rodoma renginio vietoje esančiame televizoriuje.
Nugalėtojo apdovanojimo metu dalyviui sutikus skelbiama laimėtojo (-os) vardas ir pavardė, arba tik
vardas.
3.7. Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama, jeigu dalyvis nesutinka, jog jį/ją filmuotų ir/ar
fotografuotų apgailestaujame, tačiau iššūkyje negalėsite dalyvauti.
3.8. Renginio dalyviai sutinka, kad organizatorių užfiksuota medžiaga su dalyvio atvaizdu, būtų naudojama
organizatorių viešinimo, rinkodaros ar reklamos tikslais. Šis naudojimas apima medžiagos publikavimą
spaudos leidiniuose, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kituose informacijos šaltiniuose.
3.9. Saugomi asmens duomenys:
3.9.1.
Vardas
3.9.2.
Pavardė
3.9.3.
El. pašto adresas
3.9.4.
Telefonas
3.9.5.
Asmens atvaizdas nuotraukose ir video medžiagoje
3.10. Surinkti asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas) bus naudojami tik iššūkiui
vykdyti ir laimėtojams nustatyti. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar
bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdami el. paštu media@ltou.lt.
3.11. Dalyviai patvirtina, kad prieš pradedant dalyvauti iššūkyje neturi nusiskundimų sveikata, nejaučia
peršalimo simptomų, neturi temperatūros. Iššūkio metu dalyvis pajutęs peršalimo simptomus ar
pasijutęs blogai sutinka, kad jo dalyvavimas būtų nutraukiamas renginio organizatoriams paprašius.
4. Iššūkio taisyklės:

4.1. Iššūkio metu pradėjęs sėdėti ant kėdės dalyvis kartą per valandą turi teisę pasinaudoti 10 min
pertraukėle kas dvi valandas (nueiti į tualetą, atsistoti, pamankštinti kojas). Pertraukėlės skelbiamos
visiems dalyvaujantiems vienu metu. Pavėlavus grįžti į sėdėjimo vietą už kiekvieną pavėluotą minutę iš
dalyvio sėdėjimo laiko išskaičiuojamos 3 minutės (t.y. pavėlavus 1 min – minus 3 min, pavėlavus 2 min –
minus 6 min ir taip toliau).
4.2. Iššūkio metu dalyviams draudžiama vartoti alkoholinius ir energetinius gėrimus.
4.3. Iššūkio metu dalyviai gali valgyti savo atsineštą maistą, gerti nealkoholinius ir neenergetinius gėrimus
4.4. Sėdint ant kėdės dalyviams draudžiama rūkyti, įskaitant ir elektronines cigaretes. Rūkyti galima tik per
organizatorių paskelbtas pertraukėles.
4.5. Dalyvis negali sėdėdamas miegoti, būnant užmerkus akis ilgiau nei 5 min dalyvis diskvalifikuojamas iš
iššūkio.
4.6. Iššūkio metu sėdint dalyvis gali naudotis savo išmaniaisiais įrenginiais, tačiau nebus galimybės jų
pakrauti.
4.7. Laimėtoju skelbiamas tas dalyvis, kuris iššūkio metu išsėdės ilgiausiai. Sėdėjimo laikas turi būti
nepertraukiamas (neskaitant organizatorių paskelbtų pertraukėlių) ir nesumuojamas nutraukus ir grįžus
vėl sėdėti. Esant daugiau nei vienam dalyviui su vienoda sėdėjimo trukme traukiami burtai dėl
nugalėtojo. Burtų traukimas organizuojamas renginio vietoje prieš paskelbiant laimėtoją.
4.8. Dalyviams pirmą kartą pažeidus taisykles organizatoriai skiria įspėjimą. Antra kartą pažeidus taisykles
organizatoriai pašalina dalyvį iš konkurso.
4.9. Laimėtojui įteikiami prizai:
4.9.1.
Kuponas bilietams Vilnius-Paryžius-Vilnius dviem asmenims. Kupono naudojimo sąlygas
nustato skrydį vykdysianti oro bendrovė, jos bus nurodytos perduodame kupone.
4.9.2.
Du vienkartiniai bilietai į Vilniaus oro uosto verslo klubą “Narbutas”.
4.9.3.
Du vienkartiniai kuponai pasinaudoti Vilniaus oro uosto greitosios patikros paslauga.
4.10.
Dalyviai privalo paklusti teisėtiems renginio organizatorių ir jų atstovų nurodymams ir viso
renginio metu laikytis renginio taisyklių.
5. Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti iššūkio taisykles ir sąlygas iš anksto informavę apie tai interneto
svetainėje www.vno.lt.
Pažymėkite:
____ Sutinku, jog mano asmens duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas) būtų kaupiami registracijos tikslais
ir susisiekti su manimi laimėjimo atveju, bet ne ilgiau kaip 14 dienų.
____ Sutinku, jog organizatoriai vaizdinėmis (nuotraukomis, filmuota medžiaga ir pan.), garso (garso įrašai ir pan.) ir
kitomis priemonėmis fiksuotų mane ir mano dalyvavimą iššūkyje.
____ Sutinku, jog laimėjimo atveju mano vardas (arba vardas ir pavardė), bei atvaizdas video ir foto priemonėmis
būtų skelbiamas viešai.
____ Sutinku su renginio taisyklėmis, ir suprantu, jog jeigu jų nesilaikysiu, būsiu pašalintas iš iššūkio dalyvių ir
negalėsiu jame daugiau dalyvauti.
__________________________
Dalyvio vardas, pavardė, parašas
_________________________
Data

