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SPORTLOTO AUTO ţaidimo TAISYKLĖS
1. Sportloto AUTO ţaidimą organizuoja ir vykdo asociacija Nacionalinė krepšinio lyga (toliau - NKL), įmonės kodas 300119616, buveinės
adresas: Savanorių pr. 363 - 311, LT - 49425 Kaunas.
2. Sportloto AUTO ţaidimas vyksta nuo 2018 m. lapkričio mėn. 02 d. iki 2019 m. balandţio 13 d.
3. Sportloto AUTO ţaidimo pagrindinis prizas - automobilis Toyota YARIS (vienas automobilis per visą ţaidimo laikotarpį).
4. Pagrindinį Sportloto AUTO ţaidimo prizą pretenduoja laimėti vienas iš į ţaidimo finalą patekusių dalyvių (ne daugiau kaip 70 ţaidimo dalyviai).
Į finalinį ţaidimo etapą dalyviai gali patekti laimėję atranką, vykdomą NKL čempionato rungtynėse kurią organizuoja NKL klubai (atrankinis
etapas).
4.1. Atrankinius etapus organizuoja NKL klubai savo namų arenose vykdydami baudų metimo konkursus tarp atrinktų ţiūrovų,
kitus konkursus, ţaidimus salėse ar kitas ţaidimo formas, taip į finalinį ţaidimo etapą atrinkdami po 4 dalyvius iš kiekvieno NKL klubo.
4.2. Kiekvieno NKL ţaidţiančio klubo rungtynių lankytojai (ţiūrovai, sirgaliai) gali dalyvauti ţaidimo atrankiniame etape tiek laiko
ar rungtynių, kiek atrankinį etapą organizuoja NKL klubas. NKL klubas savo mieste organizuojantis atranką neša pilną atsakomybę dėl dalyvių
atrankos.
4.3. Visi NKL klubai atrankinius etapus privalo pravesti iki 2018 m. balandţio 3 d.
4.4. 4 dalyviai bus išaiškinti NKL facebook paskyroje, skelbiant konkursų nugalėtojus, ir 2 ţaidimo dalyviai pateks į finalinį
Sportloto AUTO ţaidimo etapą NKL finalo ketverto metu prieš pirmąsias pusfinalio rungtynes organizatorių tą dieną nustatyta tvarka, kuri bus
skelbiama arenoje ţodţiu.
4.5. Į ţaidimo finalą taip pat patenka tinklalapyje www.basketnews.lt organizuotame ţaidime pirmas 4 vietas uţėmę tinklalapio
lankytojai, tiksliausiai atspėję NKL finalo ketverto komandas. Ţaidimas bus vykdomas pasibaigus NKL reguliariajam sezonui: spėjant aštuntfinalio
(5-12 vietos) ir ketvirtfinalio (1-8 vietų) porų nugalėtojus t.y. komandas kurios pateks į NKL finalo ketvertą. Išsamesnės ţaidimo taisyklės bus
skelbiamos www.basketnews.lt puslapyje.
5. Namuose ţaidţiantis klubas vykdys atrankinius ţaidimus arenose. Ţaidimo nugalėtojai gali būti renkami pagal NKL klubo nustatytą sistemą.
Ţaidimų nugalėtojai, pateksiantys į ţaidimo finalą, gali būti išaiškinami tokiais būdais:
5.1. kas pirmas įmes baudą, nuo baudos linijos;
5.2. kas greičiau nusivarys kamuolį nuo vidurio linijos ir įmes į krepšį, kirtus baudos aikštelę;
5.3. kas pirmas atsakys į klubo sugalvotą klausimą;
5.4. kas pirmas pataikys tritaškį;
5.5. kas pagaus mestą kamuoliuką ar kieno bilieto šaknelė sutaps su turimu bilietu atsitiktine tvarka, jei klubas platina bilietus.
6.6. taip pat galimos/i kitos/i uţduotys/konkursai, kuriuos savo sirgaliams sugalvos namų arenos klubas.
6. Sportloto AUTO ţaidimo dalyvių amţius neribojamas.
PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS ŢAIDIMO DALYVIAMS IR FINALININKAMS
7. Sportloto AUTO ţaidime gali dalyvauti asmenys kurie lankosi oficialiose 2018 – 2019 m. sezono NKL čempionato rungtynėse arba
rungtynėse kuriose rungtyniauja komanda iš Baltarusijos Tsmoki-2, kuri dalyvauja tarptautiniame turnyre su visomis NKL komandomis. Namų
rungtynių bilietų kainą nustato, pardavimą vykdo bei Sportloto AUTO ţaidimo bilietus asmenims, įsigyjantiems bilietus į NKL rungtynes, pateikia
rungtynes vykdantis NKL klubas.
8. Kiekvienoje NKL rungtyniaujančių klubų namų arenoje išaiškinus ne daugiau kaip 4 (keturis) Sportloto AUTO ţaidimo dalyvius, NKL klubas
privalo el. paštu persiųsti NKL atrinktų ţaidėjų kontaktus: (vardą, pavardę ir miestą) kartu pateikiant visų 4-ių (keturių) kartu ar po 1-ą (jei bus keli
atrankiniai etapai) ţaidimo dalyvių nuotraukas.
9. Kiekvienas Sportloto AUTO ţaidime dalyvaujantis ţaidėjas pareiškia bei sutinka, kad NKL rungtyniaujantis klubas turi teisę rinkti ir tvarkyti
ţaidėjų asmens duomenis – nuotraukas. Kiekvienas Sportloto AUTO ţaidime dalyvaujantis ţaidėjas neatšaukiamai pareiškia bei sutinka, jog
NKL rungtyniaujantis klubas rinktų, tvarkytų ir perduotų NKL atrinktų į finalinį Sportloto AUTO ţaidimo etapą ţaidėjų asmens duomenis (vardą,
pavardę, miestą, nuotrauką). Šiame punkte nurodytus asmens duomenis NKL klubai renka ir tvarko su tikslu perduoti Sportloto AUTO ţaidimo
duomenis NKL, populiarinti NKL rungtyniaujančio klubo veiklą, tinkamai organizuoti Sportloto AUTO ţaidimą. Šiame punkte nurodytus asmens
duomenis NKL rungtyniaujantys klubai renka bei tvarko ne ilgiau nei 2019/ 2020 m. NKL krepšinio sezono pabaigos, t.y. siekiant reklamuoti 2019/
2020 m. NKL finalo ketverto metu organizuojamą ţaidimą iki 2019/ 2020 m. NKL sezono pabaigos.
10. Kiekvienas Sportloto AUTO ţaidime dalyvaujantis ţaidėjas pareiškia bei sutinka, kad NKL rinktų bei tvarkytų ţaidėjų, atrinktų į finalinį
Sportloto AUTO ţaidimo etapą asmens duomenis (nuotraukas, vardą, pavardę, miestą). Šiame punkte nurodytus asmens duomenis NKL renka
ir tvarko su tikslu populiarinti NKL veiklą, tinkamai organizuoti Sportloto AUTO ţaidimą. Šiame punkte nurodytus asmens duomenis NKL renka
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bei tvarko ne ilgiau nei 2019/ 2020 m. NKL krepšinio sezono pabaigos, t.y. siekiant reklamuoti 2019/ 2020 m. NKL finalo ketverto metu
organizuojamą ţaidimą iki 2019/ 2020 m. NKL sezono pabaigos.
11. Dalyviai, patekę į finalą, sutinka būti įtraukti į ţaidimo finalininkų sąrašą ir suteikia teises:
11.1. NKL rungtyniaujantiems klubams jų nuoţiūra (tiesiogiai ar netiesiogiai suteikiant teisėtą tvarkymo pagrindą įgaliotam
asmeniui NKL rungtyniaujančio klubo darbuotojui arba sutartiniu pagrindu įgaliotam asmeniui (pvz. internetinio puslapio administratoriui ne NKL
rungtyniaujančio klubo darbuotojui)) viešai skelbti Sportloto AUTO ţaidimo finalininkų vardus, pavardes, nuotraukas, miestą; tvarkyti Sportloto
AUTO ţaidėjų, patekusių į finalą vardus, pavardes, nuotraukas, miestą tokių būdu, jog paminėti asmens duomenys būtų tvarkomi NKL
rungtyniaujančio klubo, talpinant tokius duomenis interneto svetainėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose, viešai skelbiant Sportloto AUTO
ţaidėjų, patekusių į finalą asmens duomenis televizijoje, radijuje, kitose informavimo priemonėse siekiant tokių asmens duomenų paskelbimo
tikslų, nurodytų šiose Taisyklėse;
11.2. NKL jos nuoţiūra (tiesiogiai ar netiesiogiai suteikiant teisėtą tvarkymo pagrindą įgaliotam NKL asmeniui (darbuotojui) arba
sutartiniu pagrindu įgaliotam asmeniui (pvz. internetinio puslapio administratoriui ne NKL darbuotojui)) viešai skelbti Sportloto AUTO ţaidimo
finalininkų vardus, pavardes, nuotraukas, miestą; tvarkyti Sportloto AUTO ţaidėjų, patekusių į finalą vardus, pavardes, nuotraukas, miestą, tokių
būdu, jog paminėti asmens duomenys būtų tvarkomi NKL, talpinant tokius duomenis interneto svetainėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose, viešai
skelbiant Sportloto AUTO ţaidėjų, patekusių į finalą asmens duomenis televizijoje, radijuje, kitose informavimo priemonėse.
12. Dalyviai, nepatekę į finalą sutinka ir suteikia teises:
12.1. NKL rungtyniaujantiems klubams jų nuoţiūra (tiesiogiai ar netiesiogiai suteikiant teisėtą tvarkymo pagrindą įgaliotam
asmeniui NKL rungtyniaujančio klubo darbuotojui arba sutartiniu pagrindu įgaliotam asmeniui (pvz. internetinio puslapio administratoriui ne NKL
rungtyniaujančio klubo darbuotojui)) viešai skelbti Sportloto AUTO ţaidimo dalyvių nuotraukas; tvarkyti Sportloto AUTO ţaidėjų nuotraukas
tokių būdu, jog nuotraukos būtų tvarkomos NKL rungtyniaujančio klubo, talpinant jas interneto svetainėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose,
televizijoje, radijuje, kitose informavimo priemonėse siekiant tokių asmens duomenų paskelbimo tikslų, nurodytų šiose Taisyklėse; perduoti
Sportloto AUTO ţaidimo dalyvių nuotraukas NKL siekiant tokių perdavimo tikslų, nurodytų šiose Taisyklėse;
12.2. NKL jos nuoţiūra tiesiogiai ar netiesiogiai suteikiant teisėtą tvarkymo pagrindą įgaliotam NKL asmeniui (darbuotojui) arba
sutartiniu pagrindu įgaliotam asmeniui (pvz. internetinio puslapio administratoriui ne NKL darbuotojui)) viešai skelbti Sportloto AUTO ţaidimo
dalyvių nuotraukas; tvarkyti Sportloto AUTO ţaidėjų nuotraukas tokių būdu, jog nuotraukos būtų tvarkomos NKL, talpinant jas interneto
svetainėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose, televizijoje, radijuje, kitose informavimo priemonėse siekiant tokių asmens duomenų paskelbimo
tikslų, nurodytų šiose Taisyklėse;
13. Informacija gali būti viešai skelbiama spaudoje, internete, televizijoje, radijo stotyse bei kitose ţiniasklaidos priemonėse, bet kurioje kitoje
informacinėje medţiagoje. Informacija taip pat gali būti naudojama reklamoje ne ilgiau nei šių Taisyklių 9 punkte nurodytu terminu.
14. Sportloto AUTO ţaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės dėl kiekvieno atrinkto dalyvio tiesioginio informavimo dalyvauti finaliniame
ţaidimo etape, ţaidėjas įsipareigoja pats sekti informaciją apie šias taisykles, ţaidimo tvarką, finalinio etapo vietą ir datą.
15. Sportloto AUTO ţaidimo organizatorius įsipareigoja viešai, aiškiai ir savalaikiai skelbti visus galimus šių Taisyklių pakeitimus, įvardinti finalo
ketverto vietą, datą ir laiką tinklapyje www.nklyga.lt.
16. Sportloto AUTO ţaidimo ţaidėjais pareiškia ir sutinka, kad jo asmens duomenys gali būti tvarkomi ir NKL rungtyniaujančių klubų
administracijos bei NKL administracijos darbuotojų (ar kiekvieno iš jų tinkamai įgaliotų asmenų, jei NKL rungtyniaujančių klubų ar NKL
kompiuterines sistemas, socialinius tinklus, internetines svetaines tvarko tinkamai įgalioti tretieji asmenys arba kitų teisėtai veikiančių trečiųjų
asmenų, jei NKL rungtyniaujantis klubas ar NKL perduoda Sportloto AUTO ţaidimo ţaidėjo asmens duomenis spaudai, radijui, televizijai, kitoms
ţiniasklaidos priemonėms), siekiant tinkamai vykdyti ir organizuoti Sportloto AUTO ţaidimą bei reklamuoti Sportloto AUTO ţaidimą 2019/ 2020
m. NKL sezono metu ir iki jo pabaigos, jei tai yra reikalinga.
17. Sportloto AUTO ţaidimo ţaidėjai turi teisę susipaţinti su NKL rungtyniaujančių klubų ar NKL renkamais duomenimis kreipdamiesi tiesiogiai
arba į NKL rungtyniaujantį klubą arba į NKL. Sportloto AUTO ţaidimo ţaidėjai turi teisę prašyti ištaisyti, ištrinti, apriboti asmens duomenų
tvarkymą, atšaukti sutikimus, duotus NKL rungtyniaujantiems klubams ar NKL, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, prašyti ištrinti tvarkomus
asmens duomenis.
Sportloto AUTO ţaidimo NUGALĖTOJO IŠAIŠKINIMAS
18. NKL finalo ketverto metu (planuojamas 2018 m. balandţio 12-13 d.) vykdomas Sportloto AUTO ţaidimo finalinis etapas, kurio metu bus
išaiškintas Sportloto AUTO ţaidimo pagrindinio prizo laimėtojas.
19. Visi ţaidimo dalyviai, patekę į ţaidimo finalą, turi atvykti į NKL finalo ketverto pirmosios dienos pirmąsias pusfinalio rungtynes su asmens
dokumentu. Finaliniame ţaidimo etape gali dalyvauti tik tie ţaidėjai, kurie yra įsigiję bilietus į NKL finalo ketverto rungtynes. Ţaidimo
organizatoriai taip pat pasilieka teisę kontroliuoti – nustatyti ţaidimo dalyvių – finalininkų tapatybę pagal sąrašą, kuris bus sudarytas ir papildomas
kiekvieno atrankinio etapo metu, jei to pareikalaus susiklosčiusios nepalankaus atvejo aplinkybės.
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20. Sportloto AUTO ţaidimo dalyviai, patekę į ţaidimo finalą, prieš pirmąsias NKL pusfinalio rungtynes turės spėti (t.y. uţpildyti specialią
formą) kurios abiejų NKL pusfinalių, kurių metu vykdomas Sportloto AUTO ţaidimo finalas, ţaidţiančios komandos laimės. Pasirinkusieji
KOMANDAS NUGALĖTOJAS ţaidime dalyvauja toliau, pasirinkusieji komandą (bent vieną), kuri pralaimėjo – iš ţaidimo iškrenta, t.y. toje
pačioje formoje uţpildytas antrojo NKL pusfinalio rungtynių poros spėjimas/ rezultatas nebus vertinamas, jei dalyvis pirmosios NKL
pusfinalio rungtynių poros spėjime pasirinks komandą, kuri pralaimėjo.
20.1. Spėjimo formoje Sportloto AUTO ţaidimo dalyviai turės nurodyti antrojo NKL pusfinalio rungtynių baigties (galutinį)
rezultatą.
20.2. Tikslų rungtynių rezultatą atspėjęs dalyvis taps Sportloto AUTO ţaidimo nugalėtoju ir laimės TOYOTA YARIS automobilį.
20.3. Jeigu niekas neatspės tikslaus rezultato, laimės dalyvis, atspėjęs taškų skirtumą.
20.4. Jei dalyviai neatspėja nei tikslaus rezultato, nei tikslaus skirtumo, laimės dalyvis, nurodęs artimiausią rezultatą tikram
rungtynių rezultatui, kai kriterijus yra rezultato skirtumas.
20.5. Visų vienodų spėjimų atveju bus metami baudų metimai iš 10 bandymų. Kas pataikys daugiau baudų, tas taps Sportloto
AUTO ţaidimo nugalėtoju. Baudų metimai bus vykdomi NKL finalo ketverto antrą dieną, maţojo finalo rungtynių metu, jei nebus nenumatytų
sąlygų pakeitimo dėl televizijos laiko ar kt.
20.6. Jeigu visi Auto ţaidimo dalyviai, atvykę į finalinį ţaidimo etapą, neatspės nė vienos komandos laimėtojos NKL finalo
ketverto pusfinalių abiejų porų rungtynėse (formoje nurodę nors vieną komandą pralaimėtoją – spėjimai nevertinami) t.y. nebus nei vieno
ţaidimo laimėtojo, Auto ţaidimas persikels į sekantį (NKL 2018 – 2019 m.) krepšinio sezoną ir bus vykdomas toliau tol, kol automobilis bus
pralaimėtas.
KITOS PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS
21. Jei Sportloto AUTO ţaidimo nugalėtojas - automobilio laimėtojas yra jaunesnis nei 18 metų, jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai.
22. Automobilio laimėtojas sutinka ir suteikia teises NKL jos nuoţiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jo, kaip prizo laimėtojo, vardą,
pavardę bei atvaizdus, neribojant teritorijos ir laiko tarpo. Informacija gali būti viešai skelbiama spaudoje, internete, televizijoje, radijo stotyse bei
kitose ţiniasklaidos priemonėse, bet kurioje kitoje informacinėje medţiagoje. Informacija taip pat gali būti naudojama reklamoje.
23. Laimėjęs Sportloto AUTO ţaidimo pagrindinį prizą – automobilį laimėtojas įsipareigoja 3 mėn, bet ne ilgiau nei iki 2018 m. liepos 31 d.,
nenuimti su ţaidimu susijusios informacijos nuo automobilio ir laikyti automobilį švarų ir tvarkingą.
24. Prizo - automobilio išvaizda gali skirtis nuo reklaminėje medţiagoje pavaizduotų objektų, prizo vertė nekinta.
25. Laimėjimai į piniginius vienetus ar kitus prizus nekeičiami.
26. Jei prizai, vadovaujantis LR įstatymais, bus apmokestinti, mokesčius ir įmokas sumokės prizo laimėtojas. Kitos išlaidos, susijusios su prizo
atsiėmimu, neatlyginamos.
DĖMESIO!
27. Atsiţvelgdami į tai, kad gyventojų pajamų mokestis (GPM) nuo akcijos dalyvio gautų pajamų (prizų vertės) yra sumokamas prizo laimėtojo,
NKL prizo perdavimo metu, perdavimo akte įsipareigoja suskaičiuoti ir nurodyti prizo vertę, nuo kurios laimėtojas privalo sumokėti visus
privalomus mokesčius nustatytus LR įstatymuose.
28. Organizatorius pasilieka teisę keisti ţaidimo taisykles, automobilio pozicionavimo vietas ir laikus ir apie tai paskelbiant www.nklyga.lt arba NKL
klubų internetinėse svetainėse.
29. Akcijoje negali dalyvauti NKL, UAB „Lotelita“ bei UAB „Autotoja“ darbuotojai bei jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai ir tėvai).
30. Ţaidimo prizas – naujas automobilis Toyota Yaris ţaidimo metu t.y. pozicionavimo visuose miestuose, kur rungtyniauja NKL komandos,
vaţinės sava eiga tiek, kiek tai bus reikalinga NKL klubų ir Sportloto AUTO ţaidimo komunikacijai ir ţaidimo organizavimui. Tai reiškia, jog
automobilis nebus specialiai transportuojamas ant keltuvo, siekiant nenaudoti jo ridos, todėl Sportloto AUTO ţaidimo laimėtojas sutinka su
galima automobilio rida, kuri dėl ţaidimo komunikacijos, pozicionavimo ir organizavimo iki Sportloto AUTO ţaidimo pabaigos, gali būti iki max
4000 km. Dėl šios sąlygos ţaidimo laimėtojas negali kelti pretenzijų Sportloto AUTO ţaidimo organizatoriams.

