1.

Bendrosios nuostatos:

1.1.

UAB „Palink“ organizuoja konkursą, kurio metu bet kuris Lietuvos
Respublikos teritorijoje veikiantis darželis turės galimybę laimėti nuosavą
šiltnamį su visa reikalinga įranga (žeme, darbo įrankiais, sėklomis ir
sodinukais), kuris bus įrengtas atitinkamo darželio teritorijoje (toliau –
Konkursas).

1.2.

Konkurse gali dalyvauti bet kuris valstybinis ar privatus darželis, kuris
savo teritorijoje (lauke) turi galimybę pastatyti šiltnamį, kurio išmatavimai:
3 x 6m (18m2), pamatas tvirtinimas prie žemės.

1.3.

UAB „Palink“ įsipareigoja užtikrinti, kad šiltnamiai su įranga bus pristatyti
ir įrengti kiekviename, šiltnamį laimėjusio darželio, kieme.

1.4.

Darželiai – laimėtojai įsipareigoja šiltnamius priimti, suteikti jiems
reikiamą plotą, o įrengus savarankiškai rūpintis jų priežiūra ir
eksploatacija.

1.5.

Šiltnamių ir įrankių darželiams pristatymas vyks, pasibaigus Konkursui,
pagal UAB „Palink“ vienašališkai patvirtintą grafiką. Apie šiltnamio
montavimo darbų pradžią atitinkamo darželio teritorijoje, UAB „Palink“
atitinkamo darželio atstovą informuos iš anksto.

2.

Dalyvavimo konkurse sąlygos:

2.1.

Public

2.2.
2.3.

Registracija į Konkursą vyksta nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m.
kovo 15 d. Šiuo laikotarpiu, norintys dalyvauti konkurse turi atsiųsti
vaikų sukurtą plakatą, kuriame būtų pavaizduota jų pasirinkta daržovė
bei užrašytas sakinys, kuo ta daržovė naudinga. Siunčiant piešinį reikia
užpildyti registracijos formą ir nurodyti: darželio pavadinimą, miestą, el.
pašto adresą, telefono numerį ir šiltnamio pavadinimą (kaip norėtumėte
pavadinti savo šiltnamį, jei jūsų darželis laimėtų) bei pasirašytą
duomenų tvarkymo dokumentą.
Vienas darželis turi teisę pateikti tik vieną paraišką Konkursui.
Piešinį siųsti UAB „Palink“ adresu Lentvario g. 33, LT-02241, Vilnius.

3.

Konkurso eiga:

3.1.

Visi užpildę dalyvio anketas ir atsiuntę piešinį bei sutikę su Konkurso
sąlygomis, dalyvauja konkurse.

3.2.

Konkurso nugalėtojai bus renkami burtų keliu. Burtų traukimo ceremonija
bus filmuojama bei skelbiama IKI tinklo „Facebook“ paskyroje.
Nugalėtojų
piešiniai
bus
skelbiami
interneto
tinklapyje
https://www.sodincius.lt bei IKI tinklo socialinių tinklų „Facebook“ ir/arba
„Instagram“ paskyrose.

Public

3.3.

Nugalėtojai bus skelbiami 2019 m. kovo 26 d.

4.

Kitos sąlygos:

4.1.

Konkurso organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti dalyvavimo
taisykles ir/ar nutraukti registraciją, informuodamas apie tai tuo pačiu
būdu, kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.

4.2.

Su registracijos konkurse taisyklėmis iki registracijos pabaigos galima
susipažinti internete adresu: https://www.sodincius.lt.

4.3.

Konkurso organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius
konkurso dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su registracija į konkursą.

4.4.

Konkurso dalyviai, registruodamiesi, patvirtina, kad laimėjimo atveju
sutinka, kad jų Konkursui pateikti piešiniai ir pavadinimai būtų viešai
skelbiami internete adresu https://www.sodincius.lt, IKI tinklo socialinių
tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose ir/ar IKI tinklo parduotuvėse. ir
dėl to jie neturės jokių pretenzijų konkurso organizatoriui nei konkurso
metu, nei jam pasibaigus.

4.5.

Konkurso dalyviai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis
taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

