VARŽYBŲ „VOLVO TRUCKS DRIVER CHALLENGE 2018” KONKURSO
TRANSPORTO ENTUZIASTAMS TAISYKLĖS
Konkurso organizatorius UAB „Volvo Lietuva“, įmonės kodas 111657016, adresas Minsko pl. 9, Vilnius,
(toliau – Organizatorius), transporto entuziastams, neturintiems CE kategorijos vairuotojo pažymėjimo,
vairuotojo kortelės ir nepretenduojantiems į dalyvavimą „Volvo Trucks Driver Challenge 2018” varžybų
atrankiniuose važiavimų etapuose, organizuoja konkursą (toliau – Konkursas), skirtą „Volvo Trucks“
suvenyrams laimėti pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės). Šių Taisyklių paskirtis – nustatyti Konkurso
vykdymo tvarką, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo tvarką:
1.
2.

Konkursas vyksta nuo 2018 m. gegužės 14 d. iki 2018 m. birželio 5 d. (įskaitytinai).
Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, kurių amžius konkurso laikotarpiu 18 m. ir vyresni. Konkurse
negali dalyvauti Konkurso Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai. Konkurso dalyviais
pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka ir laikosi visų šių Taisyklių reikalavimų.
3. Norėdamas tapti Konkurso dalyviu asmuo:
3.1. Turi užsiregistruoti Konkurso tinklapyje adresu www.volvochallenge.lt ir pateikti savo asmens
duomenis: vardą, pavardę ir el. pašto adresą bei patvirtinti, kad su Taisyklėmis susipažino,
sutinka su jų nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Atsisakymas pateikti šiuos duomenis ir
sutikimą reiškia, jog dalyvis negali dalyvauti Konkurse, nes Organizatorius neturės galimybės su
juo susisiekti laimėjimo atveju.
3.2. Atlikti testą, kurį sudaro 30 (trisdešimt) klausimų su atsakymų variantais, iš kurių teisingas tik
vienas. Už teisingą atsakymą skiriamas vienas taškas. Klausimai yra susiję su eismo saugumu,
ekonomišku vairavimu, „Volvo Trucks“ gaminiais bei paslaugomis. Klausimai pateikiami atsitiktine
tvarka. Laikas testo atlikimui yra ribotas. Dalyvis atsakyti į Konkurso testo klausimus gali tik vieną
kartą.
3.3. Dalyviui surinkus daugiau nei 20 taškų (įskaitytinai), jam pateikiamas papildomas klausimas:
„Kokiu šūkiu vadovaujasi „Volvo“ sunkvežimio vairuotojas?“ (toliau – Užduotis), į kurį dalyvis turi
atsakyti. Dalyvio atlikta Užduotis turi atspindėti jo paties kūrybiškumo rezultatą. Konkurso dalyvio
pateiktas laisvos formos atsakymas negali demonstruoti nepadorumo, nepagarbos, nepriimtino ar
destruktyvaus elgesio, šmeižiančio, žeminančio, diskriminuojančio pobūdžio turinio.
4. Mažiau nei 20 taškų surinkę dalyviai, taip pat 20 ir daugiau taškų surinkę dalyviai, bet nepateikę
Užduoties, negali pretenduoti į prizus.
5. Iš Organizatoriaus atstovų sudaryta komisija (toliau – Komisija) Konkurso laimėtojų nustatymui naudos
programinę įrangą ir vertins Užduotį, atsižvelgdama į dalyvių originalumą, išradingumą ir kūrybiškumą.
Komisija išrinks tris laimėtojus, kurie bus apdovanoti prizais.
6. Organizatorius gali pašalinti Konkurso dalyvius, kurie neatitinka šių Taisyklių reikalavimų, taip pat
dalyvius, kurie:
6.1. dalyvauja ne savo vardu, o už trečiuosius asmenis;
6.2. naudoja skirtingus elektroninio pašto adresus, kad galėtų užsiregistruoti į Konkursą daugiau nei
vieną kartą;
6.3. atlieka bet kokius nesąžiningus veiksmus spręsdami teorinį testą.
7. Konkurso prizai:
7.1. I vieta: „Volvo Ocean Race“ kolekcijos akiniai (112303), „Volvo“ raktų pakabukas (111991),
„Volvo“ gertuvė (112330) ir „Volvo“ 2600mAh nešiojamas įkroviklis (112031)
7.2. Volvo Iron Mark Key Ring
7.3. II vieta: „Volvo Ocean Race“ kolekcijos 15 l krepšys (7AL328), ), „Volvo“ raktų pakabukas
(111991), „Volvo“ gertuvė (112330) ir „Volvo“ 2600mAh nešiojamas įkroviklis (112031)
7.4. III vieta: „Volvo“ rankšluostis (112009), „Volvo“ raktų pakabukas (111991), „Volvo“ gertuvė
(112330) ir „Volvo“ 2600mAh nešiojamas įkroviklis (112031)
8. Iki 2018 m. birželio 15 d. kiekvienas Konkurso laimėtojas apie laimėtą prizą bus informuojamas
asmeniškai, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
9. Jei laimėtojas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo elektroninio laiško, kuriuo yra informuojamas
apie laimėtą prizą, neatrašys į elektroninį laišką, tuomet jo laimėjimas bus panaikintas. Tokiu atveju
Konkurso Organizatorius išrenka naują Konkurso dalyvį prizui įteikti.
10. Prieš įteikdamas prizus, Konkurso organizatorius įsitikina, ar laimėtoju atrinktas Konkurso dalyvis yra
pilnametis. Tam, Konkurso organizatoriui paprašius, Konkurso dalyvis, atrinktas laimėtoju, turi pateikti
savo tapatybę patirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
11. Prizus Konkurso Organizatorius įsipareigoja perduoti ar išsiųsti Konkurso laimėtojams ne vėliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo elektroninio laiško gavimo, kuriuo Konkurso laimėtojas informuoja
Konkurso Organizatorių apie atsiėmimą adresu Minsko pl. 9, Vilnius arba pageidaujamą prizo
pristatymo vietą.

12. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
13. Organizatorius apmoka visus su prizų įteikimu susijusius mokesčius pagal LR įstatymus ir prizų
siuntimo išlaidas laimėtojams.
14. Konkurso Organizatorius neatsako už Konkurso dalyvių pašalinimą ir Konkurso prizų neišdavimą, jei
Konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga/netiksli arba su juo
nepavyksta susisiekti dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.
15. Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir / arba jo įgaliotas asmuo. Asmenys, dalyvaudami Konkurse
ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų
tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
16. Dalyvis sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi rinkodaros ir Konkurso administravimo bei
viešinimo tikslais (informuojant dalyvius apie prizų atsiėmimo procesą, skelbiant Konkurso laimėtojus
internete, spaudoje, televizijoje, radijo stotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse).
17. Konkurso organizatorius įsipareigoja užtikrinti Konkursui pateikiamų asmens duomenų
konfidencialumą bei tvarkyti šiuos duomenis išimtinai šiose taisyklėse nurodytais tikslais ir tvarka.
Dalyvio prašymu jo asmens duomenys gali būti pakeisti, pataisyti ar ištrinti. Prašymai siunčiami el.
paštu renginiai@volvo.com. Gavus dalyvio prašymą ištrinti (panaikinti) jo duomenis, yra laikoma, kad
dalyvis atsisakė dalyvauti konkurse.
18. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Konkurso dalyvių
nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Konkurse.
19. Asmenys, dalyvaujantys Konkurse, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir
įsipareigoja jomis vadovautis bei laikytis jų.
20. Konkurso organizatorius pasilieka sau teisę koreguoti šias Taisykles. Apie šiuos pakeitimus
Organizatorius nedelsdamas paskelbia Konkurso tinklalapyje.
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