


 

 
 

 
I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Žaidimą „Pamatyk, pažink, pasidalink“ (toliau – Žaidimas) organizuoja ir vykdo VšĮ Panevėžio 

plėtros agentūra (toliau – Organizatorius) įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą 

turizmo skatinimo projektą „Panevėžio turistinis potencialas: pamatyk, pažink, pasidalink“ (toliau – 

Projektas). Rinkodaros kampaniją, kurios dalimi yra Žaidimas – viena iš projekto sudedamųjų dalių.   

2. Žaidimas atliepia Projekto ir rinkodaros kampanijos „Pamatyk, pažink, pasidalink“ sudedamosios 

dalies veiklas ir tikslus.   

3. Žaidimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja VšĮ Panevėžio 

plėtros agentūros įgyvendinamos rinkodaros kampanijos, kurios dalis yra Žaidimas, tikslus, Žaidimo 

organizavimo tvarką ir kitas sąlygas.    

   

II SKYRIUS 

ŽAIDIMO IDĖJA IR TIKSLAS 
 

4. Siekiant kurti Panevėžio, kaip patrauklios vietos keliauti įvaizdį, įgyvendinama turizmo rinkodaros 

kampanija.  

5. Kampanijos principas – turi tai pamatyti, pažinti ir pasidalinti. Įtraukiančia forma – žaidimo 

formatu – Lietuvos gyventojai kviečiami keliauti po Panevėžį – miesto atsinaujinusias vietas, 

turistinius ar kitus mėgstamus objektus, užfiksuoti juos specialiame kampanijos rėmelyje ir 

pasidalinti socialinių tinklų istorijose, kurios formuotų Panevėžio, kaip patrauklios vietos keliauti 

įvaizdį.  

   

III SKYRIUS 

ŽAIDIMO TRUKMĖ IR REGISTRACIJOS TVARKA 
 

6. Žaidimo trukmė: nuo 2022 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. spalio 6 d. imtinai.   

7. Registracija žaidimo prizo laimėjimui vykdoma socialinių tinklų „Facebook“ ir / ar „Instagram“ 

paskyroje pasidalinus istorija (angl. stories), kurioje specialiame kampanijos rėmelyje atvaizduojama 

viena iš Panevėžio miesto vietų. Viešinant istoriją socialiniuose tinkluose būtina pažymėti 

organizatoriaus socialinių tinklų „Facebook“ ir / arba „Instagram“ paskyrą ir nurodyti grotažymę 

#PAMATYKPAŽINKPASIDALINK / #PAMATYKPAZINKPASIDALINK Žaidime dalyvauja tik 

tie dalyviai, kurie įvykdo visas  sąlygas.  

8. Žaidime dalyvauja dalyviai savo socialiniuose tinkluose pasidalinę istorija iki 2022 m. spalio 6 d. 

00:00 val. ir įvykdę visas nurodytas žaidimo sąlygas.  

9. Vienas dalyvis gali pasidalinti neribotą kiekį istorijų. Kiekvieną socialiniame tinkle pasidalinti 

istorija dalyvauja žaidime ir tai padidina laimėjimo galimybę.  

   

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI ŽAIDIMO DALYVIAMS 

   

10. Žaidimo dalyvis (toliau – Dalyvis) – bet kuris fizinis asmuo, kuris įvykdo visas žaidimo sąlygas.  

11. Dalyvių pasidalintuose istorijose negali būti:   

1. necenzūrinių, užgaulių žodžių ir vaizdų;   

2. vaizduojama erotika ir pornografija;    

3. vaizduojami nešvankūs ženklai;   

4. vaizduojamas alkoholio, cigarečių ar narkotinių medžiagų vartojimas;   

https://www.facebook.com/PanevezysNOW
https://www.instagram.com/panevezysnow/


 
 

 

5. įžeidžiami kitos rasės ar tikėjimo asmenys;   

6. vaizduojamas savęs ar kito žalojimas, prievarta, smurtas, kraujas ir kt.  

  

 

V SKYRIUS 

ŽAIDIMO PRIZAI 
 

12.  Žaidimo nugalėtojui bus įteikta viena „Geros dovanos“ – įspūdžio dovanų parduotuvės, 

padedančios kurti įsimintinas akimirkas kiekvienam Panevėžio dovanų kortelė, kurios vertė 100 

eurų.  

13. Prizai į  piniginius ekvivalentus nekeičiami.   

   

VI SKYRIUS 

ŽAIDIMO LAIMĖTOJŲ RINKIMO TVARKA 
 

14. Iš visų žaidimo dalyvių, 2022 m. spalio 7 dieną žaidimo organizatorių sudaryta komisija, 

atsitiktiniu būdu, naudojant programinę įrangą, išrinks žaidimo laimėtoją.   

15. Apie žaidimo pabaigą bus publikuotas informacinis pranešimas žaidimo organizatorių interneto 

svetainėje www.panevezysnow.lt   

16. Su žaidimo prizo nugalėtoju organizatorius susieks socialiniuose tinkluose – asmenine žinute 

socialinių tinklo paskyrai, 2022 m. spalio 4 d., iškart po laimėtojo išrinkimo.     

17. Prizų atsiėmimas bus Organizatoriaus suderintas su laimėtoju asmeniškai.  

18. Informacija apie laimėjimą bus pateikta iš organizatoriaus socialinių tinklų „Facebook“ arba 

„Instagram“ paskyros.  

19. Informavimo apie laimėjimą metu Žaidimo dalyviui bus pranešama, kad prizo laimėtojas bus 

paskelbti viešai www.panevezysnow.lt. Tuo atveju, jei Žaidimo laimėtojas nesutiks, jog jo asmens 

duomenys būtų skelbiami viešai arba nebus pasiekiamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojų 

nustatymo momento, Organizatorius turi teisę anuliuoti laimėtojo rezultatus ir jam tenkančiu prizu 

apdovanoti kitą Žaidimo dalyvį, atrinktą šiose taisyklėse nustatyta tvarka.   

20. Prizus atsiimti laimėtojas įsipareigoja iki 2022 m. spalio 30 d.   

2. Tuo atveju, jei prizai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka 

yra apmokestinami, mokesčius, susijusius su laimėtais prizais, sumokės ir deklaruos Organizatorius. 

Šios prievolės įvykdymui, Organizatorius papildomai paprašys Žaidimo dalyvio nurodyti, ar 

laimėtojas ar jo šeimos nariai nėra Organizatoriaus darbuotojai. Jei dėl gyventojų pajamų mokesčio, 

sumokėto nuo gauto prizo, sumažės gautina iš valstybės pajamų mokesčio lengvata, Organizatorius 

šių negautų pajamų nekompensuos, taip pat neatlygins kitų papildomų su pasinaudojimu prizu 

susijusių išlaidų.   

   

VII SKYRIUS 

KOMISIJA   
 

22. Komisija sudaroma iš 3 (trijų) Organizatoriaus atstovų.   

23. Komisija, 2022 m. spalio 6 d., remiantis šio Aprašo nuostatomis, atsitiktiniu būdu išrenka prizo, 

nurodyto V skyriuje laimėtoją.   

24. Komisijos posėdžio rezultatai protokoluojami.     

   

VIII SKYRIUS 

KITOS ŽAIDIMO TAISYKLĖS 
 

25. Prizo atsiėmimo būdą ir laiką laimėtojas ir Organizatorius suderins asmeniškai.   

26. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.   

https://www.panevezysnow.lt/panevezio-dovanu-kortele/
http://www.panevezysnow.lt/
https://www.facebook.com/PanevezysNOW
https://www.instagram.com/panevezysnow/
http://www.panevezysnow.lt/


 

 
 

27. Žaidime negali dalyvauti ir į prizus pretenduoti Organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai, taip 

pat kiti asmenys, susiję su Žaidimo organizavimu.   

28. Informacija apie Žaidimą skelbiama oficialioje Organizatoriaus interneto 

svetainėje www.panevezysnow.lt ir socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.  

29. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias konkurso taisykles ir (arba) nutraukti Žaidimą apie tai 

informavęs interneto svetainėje www.panevezysnow.lt   

30. Papildoma informacija apie Žaidimą ir prizus teikiama tel.: +370 616 39793 ir el. 

paštu: info@panevezysnow.lt   
 

 IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   
 

32. Už savalaikį Aprašo įgyvendinimą, įgyvendinimo priežiūrą ir Aprašo ar atskirų jo nuostatų 

pakeitimų inicijavimą atsakingas Organizatoriaus atstovas.  
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