Jaunimo Futbolo Asociacijos „YFA“
organizuojamo konkurso „Miss Visaginas Cup“ taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Konkursą ,,Miss Visaginas Cup“ (toliau - Konkursas) inicijuoja Jaunimo Futbolo Asociacija „YFA“
(toliau - YFA), įmokos kodas 302513385, adresas: Viršilų 13-58, Vilnius, Lietuva.
1.2. Konkurso tikslas – balsavimo būdu išrinkti žavingiausią, aktyviausią ir sveiku gyvenimu
besidominančią moteriškosios lyties atstovę, kuri taps futbolo turnyro „Visaginas Cup“ veidu; padėti
moteriškosios lyties atstovėms stiprinti pasitikėjimą savimi nepriklausomai nuo kilmės, socialinės
padėties, kalbos, tautybės ar negalės; skatinti Visagino bei kitų Lietuvos miestų gyventojus dalyvauti
sporto ir sveikos gyvensenos renginiuose.
1.3. Konkurso organizacinis komitetas toliau vadinamas Organizatoriumi.
1.4. Finalistės – ,,Miss Visaginas Cup” svetainėje I-o etapo metu daugiausiai balų surinkusios Dalyvės ir
patekusios į II-ą etapą – finalą.
II. ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
2.1. Konkurso Organizatorius užsiima šiose taisyklėse aprašyto projekto įgyvendinimu ir prisiima
atsakomybę už jo tinkamą vykdymą.
2.2. Organizatorius valdo ir kontroliuoja ,,Miss Visaginas Cup“ svetainę ir prisiima atsakomybę už
informacijos apie Konkurso eigos skelbimą nurodytoje svetainėje bei ,,Facebook”.
2.3. Organizatorius įsipareigoja tinkamai tvarkyti Konkurso Dalyvių atsiųstą informaciją, neatskleisti jos
trečiosioms šalims.
2.4. Organizatorius pasilieka teisę naudoti Dalyvių atsiųstą informaciją tik YFA projektų rinkodaros
tikslais. Tokia teisė gali būti įgyvendinama tik esant Dalyvės sutikimui.
2.5. Organizatorius įsipareigoja tinkamai elgtis su Konkurso metu padarytomis nuotraukomis ir
nufilmuota medžiaga ir jų nenaudoti piktavališkiems tikslams. Organizatorius pasilieka teisę naudoti
Konkurso metu padarytas nuotraukas ir nufilmuotą medžiagą tik YFA projektų rinkodaros tikslais. Šis
punktas liečia tik Organizatoriaus padarytas nuotraukas ir nufilmuotą medžiagą.
2.6. Organizatorius taip pat įsipareigoja dovanomis ir padėkos raštais apdovanoti Konkurso Finalistes.
III. KONKURSO DALYVĖS IR JŲ PAREIGOS
3.1. Konkurse gali dalyvauti moteriškosios lyties atstovės nuo 18 metų.
3.2. Konkurso Dalyvių skaičius neribojamas.
3.3. Konkurse asmenys dalyvauja savanoriškai ir neatlyginamai.

3.4. Konkurse negali dalyvauti YFA savanoriai, kiti fiziniai asmenys, kuriuos Organizatorius pasamdė
Konkursui reikalingiems darbams atlikti, taip pat išvardytų šalių artimi giminaičiai.
3.5. Konkurso Dalyvės, pateikdamos bet kokio turinio informaciją Konkursui, įsipareigoja:
(a) laikytis visuotinai priimtų moralės ir etikos normų visų Konkurso etapų metų;
(b) neplatinti ir nesiųsti informacijos, kuri yra neteisėta ar apgaulinga, pažeidžia autorių teises,
komercinę paslaptį, prekės ženklą, patentą, pramoninį dizainą ar kitas intelektinės nuosavybės
teises.
(c) neplatinti ir nesiųsti informacijos, kurios turinyje yra neteisėtos, šmeižiančios ar įžeidžiančios
medžiagos, taip pat kito asmens teisės į privatumą pažeidžiančios medžiagos.
3.6. Pateikus savo nuotrauką ir užpildytą registracijos formą, Dalyvės sutinka su Konkurso taisyklėmis.
IV. KONKURSO ETAPAI
4.1. Registracija. Registracijos pradžia: 2015 m. Birželio 1 d. Registracijos pabaiga bus paskelbta „Miss
Visaginas Cup” svetainėje bei „Facebook“ puslapyje.
4.2. Balsavimas.
4.2.1. „Facebook” puslapyje bus 2015 m. liepos 1 dieną patalpintos nuotraukos visų
užsiregistravusių merginų.
4.2.2. Dalyvių nuotraukas vertins ir spaus „Like“ /„Patinka“ po jomis visi „Facebook“ lankytojai.
4.2.3. Balsavimas vyks iki 2015 m. liepos 20 dienos.
4.3. Atranka. Daugiausiai „Like“ /„Patinka“ surinkusios merginų nuotraukos bei komisijos vertinimu bus
atrinktos į finalą. Atrinktos dalyvės bus paskelbtos 2015 m. liepos 21 d. „Miss Visaginas Cup” svetainėje
bei „Facebook“ puslapyje.
4.4. Finalas. Atrinktų dalyvių 2015 m. liepos 25 dieną lauks finalas Visagino centriniame stadione,
kuriame joms teks pasirodyti „Visaginas CUP 2015“ turnyro metu ir sudalyvauti 3 konkursuose.
Konkursų metu finalistes vertins 5 balų sistemoje konkurso teisėjų komisija ir išrinks „Miss Visaginas
Cup“ ir bus suteiktos nominacijos dalyvėms.
4.5. Apdovanojimai. Visos finalistės bus apdovanojamos 2015 m. liepos 25 d. vakare, po visų tos dienos
„Visaginas Cup“ rungtynių.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Organizatorius neprisiima atsakomybės už Konkurso atšaukimą, jo atidėjimą ar sąlygų keitimą dėl
nenumatytų aplinkybių. Pavyzdžiui, jeigu I-o etapo metu Dalyvių skaičius bus mažesnis nei 15.
Konkursas bus atšauktas arba atidėtas kitiems metams.
5.2. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konkurse.
5.3. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo pašalinti bet kokią informaciją iš
Konkurso svetainės, jei šios informacijos turinys nėra suderinamas su išdėstytomis taisyklėmis, Lietuvos
Respublikos teisės aktų, moralės ar etikos principų nuostatomis arba dėl kitų priežasčių vienašališka
Organizatoriaus nuomone nėra tinkami talpinimui Konkurso svetainėje.
5.4. Konkurso Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, nedelsiant informuodamas apie tai
„Miss Visaginas Cup“ svetainėje.

