
Projektas „Moteris. Mama. Dukra.“ (toliau vadinama Konkursu)  
 

TAISYKLĖS 
 

1. Konkurso esmė 
 

 Konkursą inicijuoja UAB „Grožio terapijos ir chirurgijos klinika“ ir vykdo kartu su UAB „Lrytas“. Konkurso tikslas 
– paminėti UAB „Grožio terapijos ir chirurgijos klinikos“ 20 metų veikos sukaktį ir surengti fotografijų parodą, 
kurioje būtų eksponuojamos nuotraukos, kuriose užfiksuotos mamos ir dukros. Dalis fotosesijų dalyvių (iki 10 
porų) bus atrenkamos Konkurso būdu. 

 

 Konkursas – tai procesas, kurio metu dalyvės savanoriškai pateikia (įkelia į Konkurso tinklalapį) Konkurso 
nuostatas atitinkančias nuotraukas, už kurias balsuoja Konkurso tinklalapio lankytojai bei profesionalų 
komisija. Taip išrenkamos laimėtojos. 

 

 Laimėtojos – tai Konkurso dalyvės, kurios, susumavus internautų balsus ir profesionalų komisijos vertinimus, 
paskelbiamos įgijusiomis teisę fotografuotis specialioje fotosesijoje, kurios metu bus sukuriamos parodai 
skirtos nuotraukos. Pastarosios bus taip pat padovanojamos fotosesijų dalyvėms, kurios jas galės naudoti savo 
asmeniniams, ne komerciniams tikslams. 

 

 Dalyvių nuotraukos turi būti keliamos į Konkurso svetainę, kur už jas balsuos tinklalapio lankytojai. Iš 50-ies 
populiariausių nuotraukų profesionalų komisija išrinks iki 10 laimėtojų, kurios ir dalyvaus asmeninėse 
fotosesijose. Jų metu profesionalūs fotografai kurs nuotraukas, kurios vėliau bus eksponuojamos parodoje, 
šalia Lietuvos garsenybių nuotraukų. 

 

 Konkurso dalyvės, pretenduojančios tapti fotosesijų dalyvėmis, turi būti ne jaunesnės nei 16-os metų.  
 

2. Bendroji konkurso eiga 
 

 Konkursas vyksta 2014 02 05 – 2014 03 20 imtinai. Registracija į Konkursą ir nuotraukų pateikimas stabdomas 
2014 m. vasario 23 d. 24:00 val. 

 

 Norint dalyvauti Konkurse, į portalą Lrytas.lt reikia įkelti nuotrauką, kurioje būtų užfiksuota mama ir dukra, 
nurodyti vardą, pavardę, miestą bei elektroninio pašto adresą. 

 

 Balsuoti už patikusias nuotraukas bus galima iki 03 01d. 24 val. Balsavimo platformą rasite straipsnio pabaigoje 

portale Lrytas.lt. 

 
3. Konkurso nuotraukos 

 

 Konkursui pateikiamos nuotraukos neturi būti senos (darytos ne anksčiau kaip prieš dvejus metus). 
 

 Nuotrauka turi atitikti bendrus tinkamumo Konkursui kriterijus, t.y. nebūti pernelyg buitiška ar vulgari. 
Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti dėl pateiktos nuotraukos tinkamumo ar netinkamumo. 

 

 Nuotraukos turi būti siunčiamos kartu su registracijos anketa, kurioje nurodomi tikslūs kontaktiniai duomenys. 
Laimėjimo atveju Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už neteisingai pateiktus duomenis. 

 

 Pateikdamas reikiamą informaciją dalyvis patvirtina, kad sutinka su Konkurso taisyklėmis. 
 

4. Balsavimas 
 

 Balsuoti galima šalia dalyvės anketos su nuotrauka paspaudus mygtuką „Balsuoti“. 
 

 Prasidėjus balsavimo etapui, dalyvės gali kviesti draugus balsuoti už savo nuotraukas. Vienas žmogus 
kiekvienai iš dalyvių gali atiduoti tik po vieną balsą per dieną iš vieno IP adreso. 

 

 Į finalinį etapą patenka 50 nuotraukų, surinkusių daugiausiai internautų balsų. Iš jų speciali komisija išrinks iki 
10 laimėtojų, kurios ir dalyvaus fotosesijose ir taps fotosesijų dalyvėmis. 

 

http://www.lrytas.lt/pramogos/stilius/mamoms-ir-ju-dukroms-sansas-tapti-modeliais-konkursas.htm#.Uvh8QvmSxsk
http://www.lrytas.lt/pramogos/stilius/mamoms-ir-ju-dukroms-sansas-tapti-modeliais-konkursas.htm#.Uvh8QvmSxsk


5. Nugalėtojų paskelbimas 
 

 2014 kovo 03 d. 12:00 val. bus paskelbtas dalyvių, kurios laimėjo profesionalią fotosesiją, sąrašas. 
 

 Konkurso nugalėtojų sąrašas bus paskelbtas tinklapyje www.lrytas.lt/, o nugalėtojos informuotos 
registruojantis Konkurse nurodytu el. pašto adresu. 

 
6. Konkurso administratorius 

 

 Konkurso administratoriai (toliau vadinama Administratoriumi) – UAB „Grožio terapijos ir chirurgijos klinika“ 
bei UAB „Lrytas“. 

 

 Administratorius valdo ir kontroliuoja tinklapį www.lrytas.lt/, skelbia jame informaciją, organizuoja šiose 
taisyklėse aprašytą projektą bei prisiima atsakomybę už tinkamą jo vykdymą. 

 

 Administratorius įsipareigoja tinkamai tvarkyti surinktus Konkurso dalyvių asmeninius duomenis, neatskleisti jų 
trečiosioms šalims ir nenaudoti rinkodaros tikslais. Administratorius taip pat įsipareigoja tinkamai elgtis su 
Konkurso metu gautomis ir/ar padarytomis nuotraukomis ir jų nenaudoti piktavališkiems tikslams, 
nepublikuoti nuotraukų jei tai galėtų sukelti su  odeliu susijusį skandalą, jo pajuoką, užtraukti jam gėdą, jį 
paniekinti arba pažeminti. 

 
7. Konkurso dalyviai 

 

 Pateikus savo nuotrauką ir sutikus su taisyklėmis tampama Konkurso dalyviu ir pretenduojama į prizą. 
Konkurse asmenys dalyvauja savanoriškai ir neatlyginamai. Konkurse negali dalyvauti Administratoriaus 
darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriuos Administratorius pasamdė Konkursui reikalingiems 
darbams atlikti, taip pat trečiųjų šalių, su kuriomis Administratorius sudarė sutartis Konkursui reikalingiems 
darbams atlikti, darbuotojai bei jų artimi giminaičiai. 

 
8. Kitos konkurso sąlygos 

 

 UAB „Grožio terapijos ir chirurgijos klinika“ pasilieka teisę pašalinti Konkurso dalyvius ir (arba) laimėtojus, jei 
kyla įtarimų dėl jų veiklos sąžiningumo. 
 

 Nepavykus susisiekti su konkurso laimėtoju arba jam neatsiliepus iki 2014 03 04, netenkama teisės į prizą. Jei 
taip nutiktų ir laimėtojas neatsakytų į laišką iki nurodyto termino, Administratorius gali išrinkti kitą laimėtoją 
pagal anksčiau nurodytus kriterijus arba disponuoti prizu taip, kaip jam atrodo tinkama. 
 

 Prizai negali būti perleisti, perduoti, keičiami į pinigus ar kitus prizus, išskyrus Administratoriaus sprendimu. 
 

 Dalyvaudami Konkurse ir pateikdami jo turinį dalyviai patvirtina, kad prisiėmė visišką atsakomybę už jį visais 
atžvilgiais, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad jis yra teisėtas, tinkamas ir nepažeidžia trečiųjų šalių 
intelektinės nuosavybės bei teisių į privatumą. 
 

 Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles. Apie šiuos pasikeitimus bus nedelsiant skelbiama 
Konkurso svetainėje. 

 

 Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kokią informaciją ar duomenis iš 
Konkurso svetainės, jei ši informacija ar duomenys yra nesuderinami su šiomis taisyklėmis, teisės aktų, 
moralės ar etikos principų nuostatomis arba dėl kitų priežasčių vienašališka Organizatoriaus nuomone nėra 
tinkami talpinti Tinklapyje. 

 

 Konkurso dalyviai, pateikdami bet kokį turinį, sutinka, kad: 
 

a) naudodamiesi konkurso tinklalapiu ar pačiu konkursu neskelbs, nespausdins, neperduos, neplatins 
ir nesiųs jokios informacijos, kuri yra neteisėta ar apgaulinga, pažeidžia kokį nors patentą, autorių 
teises, prekės ženklą, komercinę paslaptį ar kitas intelektinės nuosavybės teises; 

b) jų pateikiamame turinyje nebus jokios neteisėtos, šmeižiančios ar įžeidžiančios medžiagos, taip pat 
kito asmens privatumą ar teisę pasisakyti pažeidžiančios medžiagos; 

c) nepertrauks kitų dalyvių diskusijų vulgariais, įžeidžiančiais ar kitokiais nederamais žodžiais ir jokiais 
kitais būdais. 



d) protingai ir apdairiai atsirinks nuotraukas, kurias ketina pateikti Konkursui ir nepamirš, kad 
fotografuojamų žmonių teisė į privatumą yra ginama įstatymų. 


