
Konkurso taisyklės trumpai 

Žaidimo periodas : gegužės 2d., 2022 m. –rugpjūčio 21 d., 2022  m. 

Kelionės periodas: birželio 1 d., 2022 m. – spalio 1d.,  2023 m. 

Prizu pasinaudoti būtina iki spalio 1d., 2023 m. 

Žaidimo nugalėtojai skelbiami: birželio 17d. 2022 m.; liepos 15 d., 2022 m.; rugpjūčio 22 d., 

2022 m. 

Prizas: 4-vietė kajutė su langu; lengvojo automobilio trasportavimas ir 500eur Circle K 

kuponas kurui 

Dalyvių amžius: +18 

Galimi kelionės maršrutai:  Klaipėda – Kylis; Klaipėda – Karlshamnas; Paldiskis – Kapelskaras 

Žaidimas vyksta: Lietuvoje; Latvijoje; Švedijoje; Estijoje 

Laimėtojai renkami atsitiktiniu būdu. 

Žaidime dalyvauja nuotraukos įkeltos į komentarų skiltį DFDS Facebook paskyroje esančiame 

žaidimo įraše.  

 

 

Standartinės konkurso taisyklės 

ŠIOS TAISYKLĖS YRA „DFDS A/S“ ADMINISTRUOJAMAM KONKURSUI 

TAIKOMOS SĄLYGOS. KONKURSĄ KETINAMA RENGTI ŠIOSE 

ŠALYSE: LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA, ŠVEDIJA IR JIS TURI BŪTI 

AIŠKINAMAS IR VERTINAMAS PAGAL TAIKOMUS ATSKIRŲ ŠALIŲ 

ĮSTATYMUS. NEREIKIA NIEKO PIRKTI. DALYVAUDAMI KONKURSE 

PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU KONKRUSO TAISYKLĖMIS 

(„KONKURSO TAISYKLĖS“). 

1. Kad galėtų dalyvauti Konkurse, asmuo privalo: 

• būti teisėtas šalies gyventojas ir turi būti sulaukęs pilnametystės. 

• jei taikoma, dalyvavimo metu privalo turėti galiojančią „Facebook“ paskyrą. 

„DFDS A/S“ darbuotojai, susijusios rinkodaros ir reklamos agentūros ir 

Konkurso prizo teikėjai (visi šie subjektai atskirai ir kartu toliau vadinami 

„Rėmėjai“), asmuo, kuris buvo patvirtintas vieno (1) „DFDS A/S“ 

administruojamo konkurso laimėtoju vieną (1) mėnesį iki nurodyto 

Konkurso pradžios dienos ir (arba) kokio nors pirmiau minėto asmens 



šeimos narys neturi teisės teikti paraiškos arba dalyvauti Konkurse, nebent 

Rėmėjai nurodytų kitaip. 

Rėmėjai turi teisę bet kuriuo metu paprašyti pateikti tapatybės ir (arba) 

teisės dalyvauti Konkurse įrodymą. Jei nepateiksite tokio įrodymo, galite 

būti diskvalifikuoti. Visa Rėmėjų prašoma arba jiems pateikta Konkursui 

reikalinga asmeninė ir kita informacija turi būti teisinga, išsami, tiksli ir jokiu 

būdu neklaidinanti. Rėmėjai pasilieka teisę savo pačių nuožiūra 

diskvalifikuoti bet kurį dalyvį, jei tas dalyvis kokiame nors etape pateiks 

neteisingus, nepilnus, netikslius arba klaidinančius asmeninius duomenis ir 

(arba) informaciją. 

1. KONKURSO LAIKOTARPIAI. Kiekvienas dalyvavimo Konkurse laikotarpis 

(kiekvienas „Konkurso laikotarpis“) privalo prasidėti ir baigtis taip, kaip 

paskelbta „DFDS A/S“ socialinio tinklo kanale („Programa“) arba kaip 

nurodyta interneto svetainėje dfds.com („Konkurso interneto svetainė“). 

Po šio laiko Konkursas baigsis ir daugiau nebus priimami jokie dalyviai. 

2. KAIP DALYVAUTI. 

• Norint dalyvauti konkurse, nereikia nieko pirkti. Norėdami dalyvauti, iki 

taikomo Konkurso laikotarpio pabaigos įkelkite savo nuotrauką iš atostogų 

„Facebook“. Kad įgytumėte teisę laimėti, sudalyvauti reikia iki taikomo 

Konkurso laikotarpio pabaigos. 

• Konkurso laikotarpiu kiekvienas asmuo gali dalyvauti tik vieną (1) kartą, 

nebent būtų nurodyta kitaip. Jei dalyvis pateiks kelias paraiškas, bus 

atsižvelgta tik į pirmą tinkamą paraišką, o likusios bus laikomos 

negaliojančiomis. 

• Visi dalyvavimo duomenys, įskaitant (jei taikoma) bet kokia su dalyvavimu 

Konkurse susijusi pateikta istorija ir (arba) nuotrauka („Darbas“) taps 

išskirtine Rėmėjų nuosavybe ir jie dėl jokios priežasties nebus grąžinami. 

Dalyvavimo duomenys turi būti gauti prieš pasibaigiant Konkurso laikotarpio 

terminui. Dalyvavimo duomenys bus paskelbti neteisingais, jei jie bus 

pateikti pavėluotai, bus neįskaitomi, neišsamūs, pažeisti, netinkami, 

sugadinti, suklastoti, iškraipyti arba atgaminti mechaniniu arba elektroniniu 

būdu. Su dalyviais nebus keičiamasi jokia komunikacija ar korespondencija, 

išskyrus asmenis, kurie bus atrinkti kaip galimi Konkurso laimėtojai. 

• Jei dalyvis Konkursui pateiks Darbą, kiekvienas dalyvis sutinka, kad Rėmėjai 

galės skelbti Darbą Rėmėjui priklausančiose ar jo kontroliuojamose 

interneto svetainėse, peržiūrimose galerijose ir (arba) socialinių tinklų 

platformose. Kiekvienas dalyvis papildomai patvirtina ir garantuoja, kad: (i) 

Darbe nėra jokios medžiagos, kuri būtų šmeižianti, žeminanti, bjaurinanti 



arba nepadori; (ii) Darbas yra originalus ir visos jame nurodytos teisės ir 

interesai (įskaitant autoriaus teises) bei teisės ir interesai į jį priklauso ir 

(arba) yra visiškai kontroliuojami dalyvio, kiek to reikia, kad Rėmėjai 

naudotų Darbą, kaip aptarta šiose Konkurso taisyklėse; ir (iii) Darbas 

nepažeidžia intelektinės nuosavybės arba kitų kokios nors trečiosios šalies 

įstatymuose ar bendrojoje teisėje numatytų teisių. 

• Internetu pateikti dalyvavimo duomenys bus laikomi pateiktais su dalyviu 

susietos patvirtinto el. pašto adreso, „Facebook“ arba „Instagram“ 

(atsižvelgiant į tai, kuris taikomas) paskyros savininko. Šiose Konkurso 

taisyklėse el. pašto adreso, „Facebook“ arba „Instagram“ paskyros 

„patvirtintas paskyros savininkas“ yra apibūdinamas kaip fizinis asmuo, 

kuriam el. pašto adreso, „Facebook“ arba „Instagram“ paskyrą paskyrė 

interneto prieigos teikėjas, internetinės paslaugos teikėjas, „Facebook“, 

„Instagram“ arba kita organizacija, atsakinga už el. pašto adresų, 

„Facebook“ arba „Instagram“ paskyrų  teikimą su pateiktu el. pašto adresu, 

„Facebook“ arba „Instagram“ paskyra susietam domenui ar paskyrai. Iš 

kiekvieno pasirinkto dalyvio gali būti reikalaujama pateikti „DFDS A/S“ 

įrodymą, kad pasirinktas dalyvis yra patvirtintas el. pašto adreso, 

„Facebook“ arba „Instagram“ paskyros, susietos su laimėjusio dalyvio 

duomenimis, savininkas. 

• Kiekvieno Konkurso prizo apytikslė mažmeninė vertė turi būti nuo vieno euro 

(1,00 EUR) iki vieno tūkstančio eurų (1 000,00 EUR) ir jis kiekvieno 

Konkurso laikotarpio pradžioje turi būti paskelbtas ir aprašytas Programoje 

„Facebook“, „Instagram“ ir (arba) Konkurso interneto svetainėje.  

• Su laimėtojais susisieks Rėmėjai ir pateiks instrukcijas, kaip atsiimti prizą. 

• Prizas turi būti priimtas toks, koks įteikiamas ir jo negalima perleisti, paskirti, 

pakeisti arba iškeisti į grynuosius, nebent taip būtų nuspręsta išskirtine 

Rėmėjų nuožiūra. Bet kokia nepanaudota prizo dalis bus konfiskuota ir 

neturės jokios piniginės vertės. Rėmėjai savo pačių nuožiūra pasilieka teisę 

pakeisti prizą į lygiavertį ar didesnės vertės, jei prizo (arba jo dalies) dėl 

kokios nors priežasties negalima įteikti. 

• Rėmėjai neprisiima jokios atsakomybės už pamestus, sugadintus arba 

neteisingai įteiktus prizus. 

• Dovanų kortelių arba dovanų kuponų atveju, dovanų kortelių ir dovanų kuponų 

atsiėmimo sąlygas nustato atitinkamas pardavėjas ar paslaugos teikėjas. 

„DFDS A/S“ nėra atsakinga už dovanų kortelių ar dovanų kuponų sąlygų 

administravimą ar vykdymo užtikrinimą. 

1.  SU PRIZU SUSIJUSIOS SĄLYGOS. 

• Visos atsitiktinės mokėtinos sumos ir išlaidos, įskaitant taikomus mokesčius, 

kurie čia nėra specialiai nurodyti kaip prizo aprašymo dalis („Išlaidos“), yra 



išskirtinė prizo laimėtojo ir (arba) svečio (-ių) atsakomybė (jei taikoma). 

Visos prizo dalys teikiamos atsižvelgiant į tai, ar jos prieinamos ir gali būti 

pakeičiamos. Laimėtojas neturi teisės bandyti gauti kompensaciją už 

išlaidas iš Rėmėjų. 

1. LAIMĖTOJO IŠRINKIMAS. 

• Pasibaigus taikomam Konkurso laikotarpiui, „DFDS A/S“ pasirinks vieną (1) 

dalyvį (arba daugiau (jei taikoma), atsižvelgiant į galimų laimėti prizų 

skaičių) atsitiktine tvarka iš visų Konkurso laikotarpiu gautų tinkamų dalyvių, 

nebent būtų nurodyta kitaip. Kiekvienas dalyvis turi teisę laimėti tik vieną (1) 

prizą. Tikimybė būti išrinktam galimu laimėtoju priklauso nuo Konkurse 

dalyvaujančių tinkamų dalyvių skaičiaus. Bet kokie likę dalyviai nebus 

perkelti dalyvauti kitame Konkurse. 

• Prieš paskelbiant laimėtoją, pasirinkto dalyvio (-iai) gali būti prašoma 

pasirašyti ir grąžinti Atidavimo patvirtinimą (aprašyta toliau). 

• Jei pasirinktas dalyvis neatsakys per tris (3) darbo dienas nuo pranešimo, jis 

bus diskvalifikuotas ir negaus prizo bei gali būti renkamas kitas dalyvis 

(kaip nustatyta „DFDS A/S“ jos pačios nuožiūra) tol, kol dalyvis patenkins 

čia išdėstytas sąlygas. Rėmėjai nėra atsakingi už tai, jei pasirinktam 

dalyviui nepavyko gauti pranešimo arba jei Rėmėjai negavo pasirinkto 

dalyvio atsakymo. 

• Jei dėl su dalyvavimo, laimėtojo rinkimo procesu arba dėl su kokiu nors kitu 

Konkurso aspektu susijusios klaidos yra daugiau pasirinktų dalyvių, nei 

numatyta šiose Konkurso taisyklėse, bus atsitiktine tvarka traukiami burtai 

iš visų tinkamų prizo laimėtojų, kad būtų įteiktas tinkamas skaičius prizų. 

1. Laimėtojui (ir jei taikoma, bet kuriam laimėtojo svečiui) gali būti reikalinga 

sudaryti teisinę sutartį ir atidavimo patvirtinimą („Atidavimo 

patvirtinimas“), kuriame patvirtinami jo: (i) teisė dalyvauti Konkurse ir, kad 

laikomasi Konkurso taisyklių; (ii) sutikimas su siūlomu prizu; (iii) Rėmėjų (jei 

taikoma), „Facebook“ ir „Instagram“ bei kiekvieno iš jų atitinkamų motininių 

bendrovių, dukterinių bendrovių, filialų ir (arba) susijusių bendrovių ir 

kiekvieno iš jų darbuotojų, direktorių, tarnautojų, tiekėjų, agentų, 

administratorių, licencijos turėtojų, atstovų, rinkodaros, medijos pirkimo ir 

reklamos agentūrų (bendrai „Atleidžiamieji“) atleidimas nuo bet kokios ir 

visos atsakomybės už kokį nors nuostolį, pakenkimą, žalą, mokestį arba 

išlaidas, atsiradusius dėl dalyvavimo Konkurse, dalyvavimo kokioje nors su 

Konkursu susijusioje veikloje arba prizo priėmimo, naudojimo ar netinkamo 

naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, sužalojimais, nuostoliais 

dėl asmeninių sužalojimų, mirties, žalos, nuosavybės neteikimo ar 

sunaikinimo, viešumo ar privatumo teisių, apšmeižimo arba melagingo 

atvaizdavimo arba nuo bet kokių ir visų trečiųjų šalių su tuo susijusių 



reikalavimų; ir (iv) Rėmėjams suteikta neribota teisė dauginti, atkurti, 

konvertuoti, skelbti, transliuoti, komunikuoti telekomunikacijos priemonėmis, 

eksponuoti, platinti, versti, pritaikyti ir kitaip naudoti ar pakartotinai naudoti 

pateiktą Darbą, jo arba jos vardą, nuotrauką, panašumą, komentarus, balsą 

ir (arba) biografiją kokioje nors ir visoje medijoje, kuri būtų nežinoma arba 

čia sukurta siekiant reklamuoti Konkursą. 

2. DALYVIO ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS. Dalyvaudamas Konkurse, 

kiekvienas dalyvis nelaiko kaltu ir atleidžia bet kokius Atleidžiamuosius nuo 

bet kokios ir visos atsakomybės už kokius nors sužalojimus, nuostolį arba 

bet kokios rūšies žalą dalyviams arba bet kuriam kitam asmeniui, įskaitant 

asmens sužalojimą, mirtį arba nuosavybės sugadinimą, visiškai arba iš 

dalies, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusią su kokio nors prizo priėmimu, 

turėjimu, naudojimu arba netinkamu naudojimu, dalyvavimu Konkurse, 

kokiu nors Konkurso taisyklių pažeidimu arba kokia nors su prizu susijusia 

veikla. Kiekvienas dalyvis sutinka be apribojimo visiškai atleisti 

Atleidžiamuosius nuo bet kokių ir visų trečiųjų šalių su Konkursu susijusių 

reikalavimų. 

3. TEISIŲ ĮFORMINIMAS. Pateikdamas Darbą Rėmėjams dalyvaudamas 

Konkurse (jei taikoma), kiekvienas dalyvis pasilieka teisę ir interesą 

(įskaitant autoriaus teisę) į Darbą ir privalo suteikti Rėmėjams visame 

pasaulyje nemokamą, neatšaukiamą ir išskirtinę licenciją kopijuoti, naudoti, 

keisti, dauginti, rodyti, pritaikyti ir perduoti Darbą naudojimui visoje dabar 

žinomoje ir čia sugalvotoje medijoje visam laikui, pradedant nuo dalyvavimo 

dienos, įskaitant, bet neapsiribojant Konkurso administravimu, reklamavimu 

ir panaudojimu. Dalyvis šiuo patvirtina, kad Darbas yra originalus darbas, 

sukurtas tik dalyvio ir jokia trečia šalis nedalyvavo kaip autorė, 

bendraautorė, fotografė ar panašiai kuriant Darbą ar kurią nors jo dalį. 

Rėmėjai neprisiima jokios atsakomybės už kokius nors reikalavimus dėl 

autoriaus teisių, privatumo ir (arba) asmenybės teisių pažeidimo ir visa 

tokia atsakomybė teks dalyviui. Be to, kiekvienas dalyvis nurodo 

Rėmėjams, kad Darbas nepažeidžia jokių kokios nors trečiosios šalies 

autoriaus teisių interesų ir Darbas nėra žeminantis ar nepadorus ir 

nepažeidžia jokių su neapykantos kalba ar pan. susijusių įstatymų. Rėmėjai 

pasilieka teisę neįtraukti kokio nors Darbo kilus susirūpinimui dėl trečiųjų 

šalių teisių, įskaitant, bet neapsiribojant privatumu, autoriaus teisėmis, 

šmeižimu, asmens teisėmis, nepadorumu arba neapykantos kalba, kaip 

nustatyta Rėmėjų savo nuožiūra. 

4. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Rėmėjai neprisiima jokios atsakomybės 

už pamestus, pavėluotai pateiktus, nesuprantamus / neįskaitomus, 

suklastotus, sugadintus, netinkamai adresuotus arba nepilnus dalyvavimo 



duomenis, pranešimus, atsakus, atsakymus arba kokį nors Atleidimą arba 

už kokius nors kompiuterio, interneto, programinės įrangos, telefono, 

techninės įrangos arba techninius gedimus, kurie galėtų pasitaikyti, 

įskaitant, bet neapsiribojant gedimais, kurie gali turėti įtakos dalyvavimo 

duomenų perdavimui arba neperdavimui. Rėmėjai nėra atsakingi už jokią 

neteisingą arba netikslią informaciją, kurią pateikė interneto svetainės 

naudotojai arba kokią nors įrangą ar programavimą, susijusį arba 

naudojamą Konkurse arba dėl kokios nors techninės arba žmogaus klaidos, 

kuri galėjo pasitaikyti administruojant Konkursą. Rėmėjai neprisiima jokios 

atsakomybės už jokią klaidą, praleidimą, nutraukimą, pašalinimą, defektą, 

operacijos arba perdavimo vėlavimą, komunikacijų linijos sutrikimą, vagystę 

ar sunaikinimą, arba neleistina prieigą prie konkurso dalyvių sąrašų arba jų 

pakeitimą. Rėmėjai nėra atsakingi už jokias kokio nors telefono tinklo arba 

linijų, kompiuterio internetinių sistemų, serverių, teikėjų, kompiuterinės 

įrangos, programinės įrangos, el. pašto, grotuvų ar naršyklių problemas, 

gedimus arba techninius sutrikimus, kilusius dėl techninių programų arba 

apkrauto eismo internete, kokioje nors interneto svetainėje arba dėl kokio 

nors pirmiau minėtų atvejų arba dėl kitos priežasties. Rėmėjai nėra 

atsakingi už jokį sužeidimą arba žalą kokiam nors dalyviui arba kokiam nors 

kompiuteriui dėl dalyvavimo Konkurse arba dėl dalyvavimo ar su Konkursu 

susijusios medžiagos atsisiuntimo. Dalyvis neprisiima jokios atsakomybės 

už sužalojimus, kurie padaryti arba jei teigiama, kad jie padaryti dalyvaujant 

Konkurse, arba dėl prizo priėmimo, turėjimo, naudojimo arba jo negavimo. 

Rėmėjai neprisiima jokios atsakomybės, jei Konkurso negalima vykdyti kaip 

suplanuota dėl kokios nors priežasties, įskaitant priežastis, kurių Rėmėjai 

negali sukontroliuoti, pavyzdžiui, viruso, trikčių kompiuteryje, modifikavimo, 

neleistino veiksmo, apgavystės, techninių gedimų arba administracijos 

korupcijos, Konkurso ir (arba) Konkurso interneto svetainės saugos, 

sąžiningumo, vientisumo arba tinkamo vykdymo. 

5. Dalyvaudamas Konkurse kiekvienas dalyvis sutinka, kad jam būtų taikomos 

Konkurso taisyklės. Dalyviai taip pat sutinka laikytis Rėmėjų sprendimų, 

kurie turi būti galutiniai ir visais atžvilgiais įpareigojantys. Rėmėjai pasilieka 

teisę savo išskirtine nuožiūra diskvalifikuoti bet kurį dalyvį nustačius, kad jis: 

(a) pažeidžia konkurso taisykles; (b) klastoja arba bando suklastoti 

dalyvavimo procesą arba Konkurso, Konkurso interneto svetainės arba 

kokios nors susijusios reklaminės internetinės svetainės valdymą; (c) 

pažeidžia paslaugos teikimo sąlygas ir (arba) kokios nors Rėmėjo 

nuosavybės ar paslaugos naudojimo ir (arba) bendrąsias taisykles arba 

gaires; ir (arba) (d) veikia nesportiškai ir trukdo arba siekia suerzinti, 

išnaudoti, grasinti arba priekabiauti prie kokio nors kito asmens. 



ATSARGIAI: BET KOKS BANDYMAS TYČIA SUGADINTI KONKURSO 

INTERNETO SVETAINĘ ARBA KOKIĄ NORS SUSIJUSIĄ INTERNETO 

SVETAINĘ ARBA PAKENKTI TEISĖTAM KONKURSO VYKDYMUI, GALI 

BŪTI LAIKOMAS BAUDŽIAMŲJŲ ARBA CIVILINIŲ ĮSTATYMŲ 

PAŽEIDIMU. JEI BŪTŲ BANDOMA TAIP PADARYTI, RĖMĖJAI 

PASILIEKA TEISĘ KIEK ĮMANOMA IEŠKOTI ATLYGINIMO IR ŽALOS 

PRISITEISIMO, KIEK TAI LEIDŽIAMA ĮSTATYMUOSE, ĮSKAITANT, BET 

NEAPSIRIBOJANT BAUDŽIAMUOJU PERSEKIOJIMU. Jei taikoma, 

laimėtojai (ir svečiai (jei taikoma), privalo visada atsiimdami prizą elgtis 

tinkamai ir bet kokiose su prizu susijusiose vietose laikytis Konkurso 

taisyklių bei bet kokių kitų taikomų taisyklių ar reglamentų. Rėmėjai 

pasilieka teisę pašalinti iš bet kokių su prizu susijusių vietų bet kokį 

laimėtoją ir (arba) svečią, kuris pažeidžia tokias taisykles ir (arba) nesielgia 

tinkamai, ir diskvalifikuoti tokį laimėtoją ir (arba) svečią. 

6. PRIVATUMAS / ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS. 

• Dalyvaudamas Konkurse, kiekvienas dalyvis: (i) suteikia Rėmėjams teisę 

naudoti jo asmeninę informaciją, pateiktą jam dalyvaujant Konkurse ir 

pateikiant Darbą (jei taikoma) (bendrai „Asmeninė informacija”), kad būtų 

galima administruoti Konkursą, įskaitant, bet neapsiribojant susiekimu su 

laimėtojais ir jų paskelbimu bei Konkurso prizo įteikimo koordinavimu; (ii) 

suteikia Rėmėjams teisę naudoti jo asmeninę informaciją reklamos ir 

rinkodaros tikslais, susijusiais su Konkursu bet kokioje ir visoje medijoje be 

papildomo atlygio, nebent tai draudžia įstatymas; ir (iii) patvirtina, kad 

Rėmėjai gali atskleisti savo asmeninę informaciją trečiųjų šalių agentams ir 

Rėmėjų paslaugų teikėjams dėl kokios nors nors pirmiau (i) ir (arba) (ii) 

punktuose nurodytos veiklos. 

• „DFDS A/S“ naudos kiekvieno dalyvio asmeninę informaciją tik nustatytiems 

tikslams ir apsaugos kiekvieno dalyvio asmeninę informaciją tokiu būdu, 

kuris atitiktų „DFDS A/S“ privatumo politiką, pateiktą 

adresu: https://www.dfds.com/en/legal/privacy. 

1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ. Visa intelektinė nuosavybė, įskaitant, bet 

neapsiribojant prekiniais ženklais, prekiniais pavadinimais, logotipais, 

dizainais, reklamine medžiaga, žiniatinklio puslapiais, šaltinio kodu, 

brėžiniais, iliustracijomis, šūkiais ir vaizdais, priklauso rėmėjams ir (arba) jų 

filialams. Visos teisės saugomos. Griežtai draudžiama be leidimo kopijuoti 

arba naudoti kokią nors autoriaus arba intelektinės nuosavybės teisių 

saugomą medžiagą be tiesioginio rašytinio jos savininko leidimo. 

2. NUTRAUKIMAS. „DFDS A/S“ pasilieka teisę savo pačios nuožiūra 

nutraukti bet kokį Konkursą (visą arba jo dalį) ir (arba) kokiu nors būdu 



kokiu nors metu dėl kokios nors priežasties be išankstinio informavimo 

keisti, taisyti arba laikinai sustabdyti Konkursą ir (arba) Konkurso taisykles. 

3. Tai yra oficialios Konkurso taisyklės. Konkursams taikomi susiję įstatymai ir 

reglamentai. Konkurso taisyklės gali pasikeisti be išankstinio pranešimo, 

kad atitiktų bet kokius taikomus įstatymus arba bet kokio kito subjekto, kurio 

jurisdikcija viršesnė už Rėmėjų ir (arba) Konkurso, politiką. Visos 

problemos ir klausimai, susiję su Konkurso taisyklų sudarymu, galiojimu, 

aiškinimu ir taikymu bei dalyvio ir Rėmėjų su Konkursu susijusios teisės ir 

įsipareigojimai turi būti aiškinami ir vertinami pagal kiekvienos Europos 

šalies įstatymus, įskaitant procesines nuostatas, netaikant jokio įstatymo 

pasirinkimo arba įstatymo taisyklių arba nuostatų konflikto, dėl kurio turėtų 

būti taikomi kokios nors kitos jurisdikcijos įstatymai. 

4. KALBOS SKIRTUMAI. Jei atsirastų kokie nors nukrypimai arba 

nesutapimai tarp Konkurso taisyklių sąlygų ir kokios nors su Konkursu 

susijusios medžiagos duomenų arba kitų pareiškimų, įskaitant, bet 

neapsiribojant dalyvavimo Konkurse forma arba pardavimo vieta, televizija, 

spausdintiniu arba internetiniu reklamavimu, pirmenybė bus taikoma 

Konkurso taisyklėms, pagal jas bus aiškinama ir vertinama. 

5. SOCIALINIAI TINKLAI. Konkursas nėra jokiu būdu remiamas, palaikomas 

arba administruojamas jokių socialinių tinklų platformų, kuriose Konkursas 

galėjo būti skelbiamas ir (arba) reklamuojamas, įskaitant, bet neapsiribojant 

„Facebook“ ir (arba) „Instagram“. Bet kokia su Konkursu susijusi pateikta 

informacija teikiama „DFDS A/S“, o ne „Facebook“ ir (arba) „Instagram“. Bet 

kokie su Konkursu susiję klausimai arba komentarai turi būti teikiami „DFDS 

A/S“, o ne kokioms nors socialinių tinklų platformoms, kuriose Konkursas 

gali būti reklamuojamas arba administruojamas. 
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