Konkurso #manogrilioakimirka su FAZER STREET FOOD taisyklės
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Konkurso #manogrilioakimirka su FAZER STREET FOOD (toliau –
konkursas) organizatorius yra UAB FAZER LIETUVA.
1.2. Konkursas vyksta nuo 2022 06 06 iki 2022 08 28 (imtinai) Gardėsis.
Duonos valgytojai (@duonosvalgytojai) Facebook paskyroje
https://www.facebook.com/duonosvalgytojai
1.3. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys
fiziniai asmenys, išskyrus konkurso organizatoriaus, UAB FAZER LIETUVA,
darbuotojus bei jų šeimos narius (tėvai, vaikai, broliai, seserys, sutuoktiniai).
1.4. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas
konkurse, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų
laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių
taisyklių reikalavimus.

2. Konkurso prizai
2.1. Konkurso #manogrilioakimirka prizai (toliau – prizas):

PRIZO PAVADINIMAS

KIEKIS

Pagrindinis prizas – Kamado BONO kepsninė MINIMO
(vertė 369 Eur)

1 vnt.

Kas mėnesį – Baltic Chefs receptų knyga

3 vnt.

Kas savaitę – FAZER STREET FOOD gaminių rinkinys

12 vnt.

2.2. Iš viso numatoma išdalinti 16 vnt. prizų.
2.3. Prizai į pinigus nekeičiami bei negrąžinami atgal.
3. Konkurso sąlygos
3.1. Konkursas #manogrilioakimirka vyks Gardėsis. Duonos valgytojai
FACEBOOK paskyroje nuo 2022 m. birželio 6 d. iki rugpjūčio 28 d. Jo metu
dalyviai kviečiami tapti Gardėsis. Duonos valgytojai Facebook paskyros
sekėjais, jei to dar nėra padarę, ir prie pranešimų apie konkursą komentaruose
skelbi savo nuotraukas, atspindinčias jų grilio akimirką: grilio patiekalus, pikniką,
iškylą ir pan., kuriose naudojami FAZER STREET FOOD gaminiai.
3.2. Konkurso dalyviai gali raginti kitus FACEBOOK socialinio tinklo vartotojus
balsuoti už jų nuotrauką spaudžiant bet kurią ikonėlę po jūsų komentaru.
Surinktų patiktukų kiekis nedaro įtakos renkant savaitės, mėnesio ar
pagrindinio prizo laimėtojus.

3.3. Savaitės prizų nugalėtojai skelbiami: birželio 13 d., 20 d., 27 d., liepos 4 d.,
11 d., 18 d., 25 d., rugpjūčio 1 d., 8 d., 16 d., 22 d., 29 d. Mėnesio prizo laimėtojai
skelbiami: liepos 4 d., rugpjūčio 1 d. ir 29 d. Pagrindinio prizo laimėtojas
skelbiamas rugpjūčio 29 d. Visi laimėtojai skelbiami Gardėsis. Duonos valgytojai
FACEBOOK paskyroje.
3.4. Nuotraukos, neatspindinčios nurodytos temos, konkurse nedalyvauja.
Nuotraukose negali būti vaizduojami alkoholiniai ar tabako gaminiai.
3.5. Vienas dalyvis savaitės ir mėnesio prizus gali laimėti tik vieną kartą.
Pagrindinio prizo laimėtojas bus nustatomas įvertinant visas konkurse
dalyvavusias nuotraukas, atitinkančias visas anksčiau išvardintas taisykles.
4. Prizo įteikimas
4.1. Visi prizų laimėtojai per 3 d.d. nuo laimėtojų paskelbimo dienos turi susisiekti
su UAB FAZER LIETUVA atstovais privačia žinute Gardėsis. Duonos valgytojai
profilyje socialiniame tinkle FACEBOOK.
4.2. Laimėtojai nesusisiekę su UAB FAZER LIETUVA atstovais per 4.1 punkte
nurodytą laiką netenka teisės į prizą.
4.3. Prizo laimėtojas UAB FAZER LIETUVA turi pateikti savo vardą, pavardę,
adresą bei telefono numerį. Su laimėtojais bus suderintas jiems patogiausias
prizo pristatymo ar atsiėmimo būdas.
4.4. Prizų pristatymo išlaidas padengia konkurso organizatorius. Prizai
pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.
4.5. Prizas negali būti išmokamas pinigais ar keičiamas į kitokį prizą.
4.6. Asmenys, kurie per 3 d. d. kreipėsi į Akcijos Organizatorių dėl laimėjimo,
tačiau nuo laimėjimo fakto per 14 (keturiolika) kalendorinių neatsiėmę prizo –
netenka teisės į laimėjimą.
5. Kitos sąlygos
5.1. Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti konkurso taisykles
ir/ar nutraukti konkursą, informuodamas apie tai interneto svetainėje
www.fazer.lt
5.2. Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse ir pateikdami savo asmens
duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys ir kita informacija
būtų tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka.
Konkurso metu surinkti asmens duomenys bus saugomi žaidimo organizavimo
ir vykdymo tikslais ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
5.3. Asmenys, dalyvaujantys konkurse, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su
šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

