
Žaidimo „Užsisakyk „TVPlay“ sporto kanalus ir laimėk!“ taisyklės 

 

1. Bendroji dalis 

 

1.1. Žaidimo „Užsisakyk „TVPlay“ sporto kanalus ir laimėk!“ (toliau – „Žaidimas“) organizatorius - UAB 

„Cgates“. 

1.2. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. spalio 18 d. iki 2018 m. lapkričio 20 d. imtinai (toliau – „Žaidimo laikotarpis“). 

1.3. Žaidime gali dalyvauti visi „Cgates“ skaitmeninės televizijos klientai, Žaidimo laikotarpio metu užsisakę 

papildomą teminę „TVPlay“ sporto arba „TVPlay“ combo (sporto ir filmų) kanalų grupę (rinkinį). 

 

2. Žaidimo prizai 

 

2.1. Žaidimo prizai: 

2.1.1. 2 bilietai į 2018 m. lapkričio 29 dieną Kaune vyksiančias EuroLeague 2018 varžybas, kuriose žais 

Kauno „Žalgiris“  ir Milano „AX Armani Exchange Olimpia“ komandos. 

2.1.2. 2 bilietai į 2018 m. lapkričio 29 dieną Kaune vyksiančias EuroLeague 2018 varžybas, kuriose žais 

Kauno „Žalgiris“  ir Milano „AX Armani Exchange Olimpia“ komandos. 

2.2. Visus mokesčius, susijusius su prizais, sumoka Žaidimo organizatorius. 

 

3. Laimėtojų nustatymas 
 

3.1. Žaidimo laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu. 

3.2. Kiekviename laimėtojų nustatyme dalyvauja visi „Cgates“ skaitmeninės televizijos klientai, Žaidimo laikotarpio 

metu užsisakę papildomą teminę „TVPlay“ sporto arba „TVPlay“ combo (sporto ir filmų) kanalų grupę (rinkinį). 

3.3. Du Žaidimo laimėtojai bus nustatyti ir skelbiami 2018 m. lapkričio 21 d. 

3.4. Su laimėtojais Žaidimo Organizatorius susisieks asmeniškai per 1 kalendorinę dieną po laimėjimo paskelbimo 

(kliento sutartyje su „Cgates“ nurodytu telefonu) ir suderins prizo atsiėmimo tvarką. Laimėtojas taip pat bus 

skelbiamas internetinėje svetainėje www.cgates.lt . 

3.5. Nepavykus susisiekti su laimėtoju per 3 bandymus, jis netenka savo laimėjimo, o papildomame laimėtojų 

nustatyme traukiamas kitas laimėtojas. 

3.6. Organizatoriai pasilieka teisę laimėtojo pavardę skelbti viešojo informavimo priemonėse. 

3.7. Dalyvaudamas šiame žaidime asmuo neatšaukiamai sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų neatlygintinai 

skelbiami šiose taisyklėse nurodytais būdais ir šiose taisyklėse nurodytu tikslu. 

 

4. Kitos sąlygos 

 

4.1. Už kelionės išlaidas, patirtas atsiimant prizą, neatlyginama. 

4.2. Prizai į pinigus nekeičiami. 

4.3. Žaidime gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys. 

4.4. Prizų laimėtojai arba jų įgalioti asmenys atsiimdami prizus privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį jo/jos 

tapatybę. 

4.5. Atsiimant prizą laimėtojo vardas ir pavardė asmens tapatybės dokumente turi sutapti su vardu ir pavarde 

nurodytais su „Cgates“ sudarytoje sutartyje. 

4.6. Prizo laimėtojui neatsiėmus prizo iki 2018 m. lapkričio 26 d., laimėtojas netenka į jį teisės ir prizas lieka 

organizatoriaus žinioje. 

4.7. Organizatoriai pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas, iš anksto informavę apie tai viešai. 

4.8. Dalyvaudami žaidime, dalyviai sutinka, kad UAB „Cgates“ tiesioginės rinkodaros tikslams neatlygintinai galės 

naudoti jų asmens duomenis, fotografuoti nugalėtojus ir nuotraukas skelbti žiniasklaidoje be atskiro sutikimo ir 

be jokio atlygio dalyviui. 

4.9. Žaidimo dalyviai privalo laikytis nurodytų taisyklių, kurios yra viešai skelbiamos interneto svetainėje 

www.cgates.lt. 

4.10. Žaidime negali dalyvauti UAB „Cgates“ darbuotojai ir jų šeimų nariai. 

4.11. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@cgates.lt bei telefonu (8 5) 215 0000. 
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