
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS: Žaidimo organizatorius yra 
UAB "BETAMEDIA"  Adresas: Savanorių 178A, Vilnius LT-03154 Įmonės 
kodas: 302527342. 

2. ŽAIDIMO VIETA: Žaidimas vyksta picerijose „Charlie pizza“, esančiose Lietuvos 
teritorijoje (toliau – Žaidimo vieta) išskyrus piceriją, esančią adresu J. Basanavičiaus g. 
93, Kėdainiai. 

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ: 2019 09 01 – 10 01 

4. PRIZŲ FONDAS: 5 kruizai į Stokholmą dviems asmenims.  

4.1 Laimėtas kelionės biudžetas į pinigus nekeičiamas. 

4.2 Kelionei suteiktas biudžetas gali būti panaudotas tik kartą. 

4.3 Kuponas galioja kruizui į Stokholmą dviems asmenims 2020 metų vasario – balandžio 

mėnesiais nurodytomis datomis.  

4.4 Kelionę organizuoja „Interlux Travel“. 

5. ŽAIDIMO DALYVIAI, SĄLYGOS: Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, 
gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu 2019 09 01 – 10 01 
picerijose „Charlie pizza“ užsisakę maisto ir/ar gėrimų už 30 Eur ar daugiau. 

5.1. Per vieną apsilankymą kavinėje vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime 
vieną kartą. 

5.2. Žaidimo dalyvis registruojasi internetiniame puslapyje adresu 
www.beta.lt/charliepizza užpildydamas šią informaciją - vardas pavardė, telefono 
numeris, elektroninis paštas, fiskalinio kvito numeris. Fiskalinį kvitą būtina išsaugoti iki 
prizo laimėtojų paskelbimo. Pateikdamas šią informaciją asmuo sutinka su žaidimo 
taisyklėmis. 

5.3. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti vardą, pavardę, el. pašto adresą, ar 
panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo 
organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn 
įstatymų nustatyta tvarka. 

5.4.  Asmuo registruodamasis žaidimui internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo pateiktus 
asmeninius duomenis tvarkys žaidimo organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus 
tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir 
susijusiais tikslais. Registracijos metu asmuo sutinka, kad laimėjimo atveju, jo vardas ir 
pavardė bus viešai skelbiami Žaidimo organizatoriaus interneto svetainėje www.beta.lt 
bei jo Facebook ar Instagram paskyrose. Duomenys bus tvarkomi ne ilgesnį nei trejų 
metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizo perdavimo. Dalyvis, pateikdamas žaidimo 
organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais jo 
asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens 

http://www.beta.lt/charliepizza
http://www.beta.lt/


duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi 
nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) 
pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime 
ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą. 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS: prizo laimėtojas nustatomas 
atsitiktinio traukimo metu 2019 10 10. Tą pačią dieną laimėtojo vardas ir pavardė bus 
paskelbtas Žaidimo organizatoriaus interneto svetainėje beta.lt, Facebook ir (arba) 
Instragram paskyrose. 

6.1. Žaidimo organizatorius su Prizo laimėtoju susisiekia per 1 darbo dieną nuo laimėtojo 
paskelbimo dienos, paskambinęs telefono numeriu, nurodytu registracijos metu, arba 
elektroniniu laišku, nurodytu el. paštu. 

6.2. Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto 
svetainėje beta.lt bei Žaidimo organizatoriaus Facebook ir (arba) Instragram 
paskyrose. Dėl prizo atsiėmimo, Prizo laimėtojas gali teirautis telefonu +370 52 073000   
arba el.paštu info@betamedia.lt . 

6.3. Jei Žaidimo organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju arba pats laimėtojas 
nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 3 darbo dienas nuo laimėjimo paskelbimo 
datos (iki 2019 m. spalio 14 d.), Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius 
organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą. 

7. PRIZO ATSIĖMIMAS 

7.1. Atsiimant prizą laimėtojas privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą bei fiskalinį kvitą, kuris atitinka 5. Punkte nurodytas sąlygas. 

7.2 Prizas laimėtojui įteikiamas iki 2019 m. spalio 30 d. 

7.3.Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti 
laimėjimą 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. 

7.4. Prizas nėra keičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 

7.5.Organizatorius neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant 
prizą. 

8. SKUNDAI 

8.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su 
juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Žaidimo organizatoriui 1 punkte nurodytais 
kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 30 d. 
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8.2. Žaidimo organizatorius skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų 
laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo 
asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles 
bei sąlygas. 

9.2. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas ir įsipareigoja iš anksto 
apie tai pranešti interneto svetainėje www.beta.lt 

 


