
Konkurso HACKS prizams laimėti

T A I S Y K L Ė S

Įvadas

Tarptautinį konkursą pagal šias taisykles organizuoja kompanija Eliante Onlus Social
Cooperative (P.I. and C.F. 04026890964), kurios būstinė registruota Via San Vittore 49,
20123 Milan (toliau Eliante). Konkursas organizuojamas kaip Europinio projekto
Horizon2020 HACKS (Heating and Cooling Know-how and Solutions, granto sutartis n.
845231) “Šildymas ir vėsinimas – Know-how ir sprendimai” viena iš veiklų.

HACKS projekto tikslas – transformuoti šildymo ir vėsinimo įrangos, skirtos namų ūkiams,
rinką, remiant efektyvių technologijų ir gerosios praktikos sklaidą, taupant energiją ir kartu
gerinant Europos gyventojų gyvenimo komfortą ir sveikatą. Šiuo konkursu siekiama tokių
pačių tikslų – juo siekiama paskatinti gerinti šildymo ir vėsinimo technologijas ir keisti
neefektyvią įrangą energiškai efektyvia.

Projektą vykdo 17 HACKS partnerių iš 15 Europos šalių. Projektą finansiškai remia
Europinė H2020 programa.

Dalyvavimas konkurse yra grindžiamas tokiais taisyklių straipsniais:

1 straipsnis
Trukmė

Konkursas vyks nuo 2021 m. balandžio 1 d. vidurnakčio iki balandžio 30 d. vidurnakčio.

2 straipsnis
Dalyvavimas

a) Dalyvavimas yra savanoriškas ir laisvas visiems fiziniams asmenims nuo 18 metų,
gyvenantiems sekančiose Europos valstybėse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijos
Respublikoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje, Liuksemburge,
Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje
Karalystėje. Projekto personalo nariams arbe personalo šeimų nariams draudžiama
dalyvauti konkurse, įskaitant sekančias organizacijas:

1) Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME)
2) Osterreichische Energieagentur Austrian Energy Agency (AEA)
3) Goodplanet Belgium
4) Bush Energie Gmbh
5) Seven, The Energy Efficiency Center Z.U.
6) Co2online Genuetzige Beratungsgesellschaft Mbh



7) Fundacion Ecologia y Desarrollo (ECODES)
8) Guide Topten SARL
9) Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus (ELIANTE)
10) Politecnico Di Milano (POLIMI)
11) Lietuvos Nacionaline Vartotoju Federacija Asociacija
12) Oekozenter Pafendall ASBL
13) Norges Naturvernforbund (NNV)
14) Fundacja Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)
15) Quercus - Associação nacional de Conservação da natureza (QUERCUS

ANCN)
16) Svenska Naturskyddsforeningen I (SSNC)
17) Energy Saving Trust Limited (EST)

b) Vienas asmuo gali dalyvauti konkurse tik vieną kartą.
c) Dalyvavimui konkurse yra privaloma pasinaudoti internetiniu energijos taupymo

kalkuliatoriumi, sukurtu HACKS projekte, sutinkamai su 4 straipsnio nuostatomis.

3 Straipsnis
Registracija

a) Dalyvavimui konkurse dalyviai privalo pilnai užpildyti konkursui skirtą internetinę
formą, esančią HACKS projekto svetainėje dalyvio šalyje. Kiekvienoje svetainėje yra
pateikta nuoroda į konkurso reikalavimus, nuostatas ir sąlygas, įskaitant ir
privatumo politiką.

b) Pateikdami duomenis ir patvirtindami savo dalyvavimą po to, kai įves tinkamą
e-pašto adresą aukščiau paminėtame svetainės puslapyje, dalyviai patvirtina, kad
jie susipažino su konkurso reikalavimais, nuostatomis ir sąlygomis ir jas priima be
išlygų.

4 Straipsnis
Reikalavimai

Norint dalyvauti konkurse, privaloma būti pasinaudojus HACKS projekte sukurtu
internetiniu energijos taupymo kalkuliatoriumi, kuris bus patalpintas visose nacionalinėse
interneto svetainėse. Be to, dalyvis privalės atsakyti į pateiktą svetainėje klausimą apie
kalkuliatoriaus panaudojimą.

5 Straipsnis
Laimėtojų nustatymas

Iš visų dalyvių, pasinaudojusių internetiniu kalkuliatoriumi ir atsakiusių į svetainėje
pateiktą klausimą iki nustatytos konkurso pabaigos, bus išrinkti 2 vienai valstybei
nepriklausantys dalyviai, kurie bus apdovanoti 6 Straipsnyje aprašytais prizais.



Laimėtojų atranka bus vykdoma sekančiai: iš pradžių Eliante atrinks, sutinkamai su
kriterijais ir lygių galimybių laimėti garantijomis kiekvienam dalyviui, 2 (dvi) valstybes iš
išvardintų 2 Straipsnyje, iš kurių bus atrenkami laimėtojai. Po to kiekvienas iš vietinių
HACKS partnerių iš dviejų atrinktų valstybių išrinks laimėtoją iš jo šalies konkurso dalyvių.

Eliante ir Partneriai užtikrins laimėtojų atrankos skaidrumą ir bešališkumą. Kiekvienas
dalyvis registruodamasis sutinka su taisyklėmis ir įsipareigoja neginčyti prizų laimėtojų
išaiškinimo metodų ir procedūrų.

6 Straipsnis
Prizai

Prizas susidarys iš vieno ar kelių objektų, skirtų namų ūkiui ir susijusių su energiniu
efektyvumu, bendros ne didesnės kaip 500 Eur vertės. Laimėtojas bus informuotas
elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 15 dienų nuo konkurso pabaigos ir prizai bus jam
išsiųsti jo adresu, nurodytu dalyvio formoje, Eliante apmokant persiuntimo išlaidas.

7 Straipsnis
Eliminavimas

Organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvius iš konkurso, nustačius klaidinančios
informacijos pateikimo, manipuliavimo, nustatytų reikalavimų ir sąlygų pažeidimo ar
pasinaudojimo neteisėta pagalba atvejus. Pažeidę nustatytus reikalavimus, dalyviai bus
pašalinti iš konkurso.

8 Straipsnis
Privatumas

Konkurso dalyvis sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus saugomi ir naudojami
išimtinai konkurso tikslais. Duomenimis nebus dalinamasi su trečiosiomis šalimis.
Laimėtojai bus informuoti raštu ir jie sutiks, kad jų vardas ir pirmoji pavardės raidė, taip
pat gyvenamoji vieta (miestas ar savivaldybė) būtų paviešinta internetinėse svetainėse ir
socialinėse platformose, susijusiose su šiuo konkursu, taip pat sutiks duoti trumpą
interviu HACKS projekto temomis. Kiekvienas dalyvis turi teisę susipažinti, tikslinti ar
pašalinti jį liečiančią informaciją, komunikuojant per info@eliante.it

9 Straipsnis
Organizatoriaus teisės

Organizatorius pasilieka teisę atšaukti konkursą bet kuriuo metu be išankstinio
įspėjimo ir nenurodant priežasčių. Tokių atvejų galimybės yra išimtinėje organiztoriaus
diskrecijoje, jeigu dėl techninių ar teisinių priežasčių neįmanoma užtikrinti teisingą
konkurso vykdymą. Jei konkurso atšaukimo priežastimi yra dalyvio elgesys, reikalavimai
atlyginti žalą yra konfidencialūs.



10 Straipsnis
Įsipareigojimų ribojimas

a) Organizatorius neprisiima atsakomybės už duomenų perdavimą internete. Jis taip
pat neatsako už duomenų apdorojimo klaidas dėl netinkamos įrangos.

b) Negarantuojamas dalyvio duomenų priėmimas. Siųsdamas duomenis, dalyvis
įsipareigoja nereikalauti jokios organizatoriaus atsakomybės, išskyrus esminių
prievolių pažeidimus ("pagrindinė prievolė"), jeigu dėl jų kiltų pavojus gyvybei,
fizinei būklei ar sveikatai, arba, nesant garantijų, tai būtų tipiškas žalos atvejis
prognozuojamomis aplinkybėmis. Taip pat atsakomybė nenustatoma visiems
lengvo neapdairumo atvejams ir jiems atitinkantiems žalos atvejams, įskaitant
padarytą atitinkamą žalą ir prarastus prizus.

c) Nesuteikiama garantija tinkamam prizų veikimui.
d) Nenustatoma bet kokia atsakomybė už netinkamus veiksmus, darbo ginčus,

atsitiktinę žalą ar force majeure. Taip pat nenustatoma atsakomybė už žalą, kilusią
dėl trečiųjų šalių nusikalstamų veiksmų.

11 Straipsnis
Baigiamosios nuostatos

Visi ginčai sprendžiami pagal Italijos įstatymus kompetentingame teisme Romoje. Šio
reguliavimo vienos nuostatos anuliavimas neimplikuoja kitų nuostatų anuliavimo. Šis
reguliavimas yra grindžiamas itališka versija, dėl kurios paaiškinimai gali būti gauti adresu:
http: //________________________

12 Straipsnis
Baigiamoji informacija

Šis projektas yra gavęs finansavimą iš Europos Sąjungos Horizon 2020 tyrimų ir
inovacijų programos pagal granto sutartį Nr. 845231. Atsakomybė už šio dokumento turinį
tenka autoriams. Jis nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei EASME nei
Europos Komisija neatsako už bet kokį čia pateiktos informacijos panaudojimą.


