
Žaidimo taisyklės 

Žaidimo tikslas yra per 30 ėjimų surinkti bent vieną pilną Kalėdinį krepšelį. 

Kad būtų surinktas pilnas krepšelis reikia 3 meduolių, 2 kalėdinių žaisliukų, 6 amalo šakelių, 3 kalėdinių 

kepurių, 5 eglučių. 

Žaidimo trukmė 

Nuo 2019 gruodžio 01 d. Iki 2019 gruodžio 31d. 23val.59min. 

Prizai 

5 kepimo rinkiniai, kuriuos sudaro Dr. Oetker pyrago kepimo forma, rankinis plaktuvas ir rankinis sietelis; 

5 kepimo rinkiniai, kuriuos sudaro Dr. Oetker dėžutė sausainiams, kepimo pirštinė, sausainių kepimo 

formelės,  

Žaidimą organizuoja UAB „Dr. Oetker Lietuva“, Kernavės g. 88-139, Vilnius (toliau – žaidimo organizatorius). 

Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis 

susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka 

visus šių Taisyklių reikalavimus. 

Norint dalyvauti Žaidime reikia baigus žaisti žaidimą, anketoje įrašyti savo kontaktinę informaciją. 

Dalyvis, užpildydamas žaidimo anketą ir pateikdamas elektroninio pašto adresą, patvirtina, kad jis teisėtai 

valdo užregistruotą elektroninio pašto adresą, t. y. yra savo vardu jį užregistravęs ir nepažeidžia teisės aktų 

reikalavimų ir/ar trečiųjų asmenų teisių. Visa atsakomybė už teisės aktų ir/ar trečiųjų asmenų teisių 

pažeidimą tenka Konkurso dalyviui. 

Žaidimo organizatoriaus priimtas sprendimas dėl laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų 

Žaidimo organizatorius dėl to nepriima. Dalyvaudami Žaidime, Žaidimo dalyviai sutinka, kad Žaidimo 

organizatorius viešai paskelbtų jų, kaip prizo laimėtojų, vardą(-us) ir pavardę(-es). 

Žaidimo dalyvių ir/ar laimėtojų asmens duomenys renkami ir tvarkomi  Žaidimo organizavimo ir tiesioginės 

rinkodaros tikslais bei saugomi ne ilgiau nei tai numatyta Žaidimo organizatoriaus vidaus dokumentuose. 

Žaidimo dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi toliau nurodytais tikslais: 

- Žaidimo organizavimo tikslu  

- Tiesioginės rinkodaros tikslu  

Dėl bet kokių klausimų, susijusių su dalyvių asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis į Žaidimo 

organizatorių el. paštu oetker@oetker.lt. 

Laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų atsiuntusiųjų. Dalyvauti gali visi 18 metų sulaukę asmenys, 

kurių gyvenamoji vieta/korespondencijos adresas yra Lietuvoje, išskyrus Dr. Oetker darbuotojus bei jų 

šeimos narius. Išmoka grynaisiais negalima. Rėmimasis teisinėmis priemonėmis negalimas. Prizai siunčiami 

tik Lietuvos Respublikos ribose. Dalyviai, užsiregistravę automatizuotomis priemonėmis (pvz., per loterijų 

registracijos tarnybą), žaidime dalyvauti negali ir dalijant prizus eliminuojami. Norint dalyvauti šiame 

žaidime, nebūtina pirkti. 

Jei per 30 darbo dienų nuo rezultatų paskelbimo datos Žaidimo organizatoriui nepavyksta susisiekti su 

laimėtoju, prizai lieka Žaidimo organizatoriui ir laimėtojų nebegali būti vėliau pareikalauti perduoti, pakeisti 

ar kitaip kompensuoti. 
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Žaidimo organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, papildyti žaidimą naujomis prekėmis, o 

prireikus – sustabdyti arba atšaukti žaidimą be išankstinio įspėjimo. 

Dr. Oetker pasilieka sau teisę dėl svarbių priežasčių šalinti dalyvius iš žaidimo. Tokiu pagrindu, visų pirma, 

laikomas nusižengimas šioms dalyvavimo taisyklėms. 

Šios Taisyklės viešai skelbiamos Žaidimo organizatoriaus www.oetker.lt puslapyje. 

Papildoma informacija apie konkursą teikiama el. paštu: oetker@oetker.lt 
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