Žaidimo „Tapk jaunuoju meno žinovu“ taisyklės
1.

ORGANIZATORIUS

1.1.

Žaidimą „Tapk jaunuoju meno žinovu“ (toliau – Žaidimas) organizuoja VšĮ „MO muziejus“
(toliau – Organizatorius), įmonės kodas 302325629, registruotos buveinės adresas Pylimo
g. 17, Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Tapk jaunuoju meno
žinovu“ taisykles (toliau Taisyklės).

1.2.

Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai
apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.mo.lt

2.

ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1.

Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys asmenys.

3.

DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

3.1.

Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo, nuo 2019 m. balandžio 6 d. iki 2019 m.
gegužės 26 d. (imtinai) apsilankęs VšĮ „MO muziejus“ kasoje turi galimybę gauti antspaudų
knygelę, kurioje perkant MO muziejaus bilietą, kasoje turi galimybę gauti antspaudą su
apsilankymo dienos data. Surinkus 5 skirtingų datų antspaudus, antspaudų knygelė kasoje
iškeičiama į žaidimo prizą.

3.2.

Antspaudas dedamas tik asmeniui perkančiam muziejaus bilietą.

3.3.

Vieno apsilankymo metu, vienam asmeniui uždedamas vienas antspaudas.

3.4.

Antspaudas dedamas tik į tam skirtą, muziejaus kasos išduodamą antspaudų knygelę.

3.5.

Žaidimo dovana išduodama tik surinkus 5 skirtingų datų antspaudus ir pateikus antspaudų
knygelę kasoje.

3.6.

Žaidimo dovana: pliušinis žaislas – Surikata.

3.7.

Žaidimo dalyvis Žaidime dalyvauti gali tik vykstant Žaidimui, nuo 2019 m. balandžio 6 d. iki
2019 m. gegužės 26 d. (imtinai).

3.8.

Norint atsiimti žaidimo dovaną, privaloma pateikti antspaudų knygelę, ją paima kasininkas.

3.9.

Knygelę su 5 antspaudais į žaidimo prizą išsikeisti galima iki 2019 m. birželio 9 d. (imtinai).

3.10.

Žaidimo dovana į piniginį ekvivalentą nekeičiama.

4.

ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1.

Žaidimas vyksta nuo 2019 m. balandžio 6 d. iki 2019 m. gegužės 26 d. (imtinai).

4.2.

Knygelę su 5 antspaudais į žaidimo prizą išsikeisti galima iki 2019 m. birželio 9 d. (imtinai).

5.

KITOS SĄLYGOS

5.1.

Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai
ir kitų teisės aktų nuostatai.
Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką
sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.

5.2.
5.3.

