
Dalyvauk loterijoje ir laimėk kelionę į Italiją, Kroatiją arba kelionę kruizą 

Helsinkis – Stokholmas - Talinas! 
 

 

Kelionių organizatorius InterLux Travel Lietuva dovanoja 4 laimingiems po kelionę burtų 

keliu į Italiją, Kroatiją arba kelionę kruizą Helsinkis – Stokholmas – Talinas. 

Žaidimas vyks rugpjūčio 11 d. nuo 10 val. iki 20 val. Švenčionėlių miesto šventės metu.  

ŽAIDIMO TAISYKLĖS: 

1. Švenčionėlių miesto šventinės mugės metu užsukite į Švenčionių verslo ir turizmo 

informacijos centro palapinę ir gaukite žaidimo kuponą.   

2. Užpildytą kuponą įmeskite į Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro 

palapinėje pastatytą urną. 

3. Tas pats dalyvis gali užregistruoti tik vieną kuponą. 

4. Laimėkite kelionę į Italiją, Kroatiją arba kelionę kruizą Helsinkis – Stokholmas – 

Talinas. 

5. Vienas, vienos kelionės laimėtojas gauna kelialapį 2 asmenims, kurie keliauja 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir laimėtojas. 

6. Žaidimo prizu gali pasinaudoti tik žaidime asmeniškai dalyvavęs asmuo - žaidimo 

laimėtojas. 

7. Šventės dieną 24.00 val. burtų keliu bus traukiami nustatyti ir paskelbti 4 laimingieji.   

8. Su laimėtojais bus susisiekta individualiai registracijos metu nurodytais kontaktais ir 

aptartos visos prizų atsiėmimo sąlygos. 

9. Žaidimo organizatorius – kelionių organizatorius InterLux Travel Lietuva. 

10. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, sulaukę 

18 metų.  



11. Dalyvaudamas šiame žaidime, dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis 

žaidimo tikslams ir laimėjimo atveju viešai paskelbti laimėtojo vardą, pavardę, amžių 

bei miestą žiniasklaidos priemonėse. 

12. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti laimėtos kelionės datą (jei kelionė 

atšaukiama arba neįvyksta). 

13. Jei, ne dėl žaidimo organizatoriaus kaltės, iškils problemų dėl žaidime dalyvaujančio 

prizo įteikimo - žaidimo organizatorius pasilieka teisę pakeisti žaidimo prizą lygiaverčiu 

prizu (kelionę kitu maršrutu ar kitomis datomis), kurio vertė atitinka šio žaidimo prizą. 

14. Prizas į grynuosius pinigus nekeičiamas. 

15. Laimėtojas savo prizą gali perduoti tretiesiems asmenims, o pastarieji turi sutikti 

laimėto prizo sąlygomis, prieš tai informavę kelionių organizatorių Interlux Travel 

Lietuva. 

16. Prizas galioja 12 mėnesių, jei pagal 12 ir 11 punktą prizo steigėjas negali įgyvendinti 

susitarimo sąlygų.  

17. Kelionių programas ir papildomas sąlygas galite rasti internete adresu 

www.infosvencionys.lt 


