
Turkish Airlines Žaidimo #WelcomeBackTurkishAirlines taisyklės 

Žaidimo dalyviais laikomi pilnamečiai asmenys, iki spalio 24 d. (imtinai) Vilniaus oro 
uosto oficialioje “Facebook” paskyroje paskelbtame konkurse įrašę komentarą 
“#WelcomeBackTurkishAirlines” bei tame pačiame komentare pažymėję (tag) draugą, 
su kuriuo skristų į Stambulą su Turkish Airlines.  

Žaidimo trukmė: 2020 m. Spalio 17 d. – 2020 m. spalio 24 d.  

Žaidimo taisyklės ir sąlygos 
 

1. Žaidimo prizas: dalyvaudami žaidime turite galimybę laimėti 2 nemokamus bilietus 
skrydžiams verslo klase iš Vilniaus į Stambulą su Turkish Airlines.  

2. Žaidimo laimėtojas gaus vieną prizą: 2 bilietus skrydžiams Vilnius – Stambulas – 
Vilnius, po 1 bilietą vienam asmeniui - žaidimo laimėtojui ir jo nurodytam kartu 
keliausiančiam asmeniui.  

3. Žaidimo prizą suteikia Turkish Airlines.  

4. Prizas nekeičiamas į piniginę išmoką ir neperleidžiamas kitiems asmenims, prizu 
pasinaudoti gali tik prizo laimėtojas ir jo nurodytas kartu keliaujantis asmuo.   

5. Skrydžiai turi būti suderinti ir užsakyti ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 24 d.   

6. Skrydžiai turi įvykti ne vėliau kaip 2021 m. liepos 31 d.  

7. Galimybė patvirtinti norimus skrydžius priklauso nuo skrydžių užimtumo. Turkish 
Airlines dės maksimalias pastangas patvirtinti laimėtojo pageidaujamas skrydžių datas, 
o jei to nepavyks padaryti – pasiūlys alternatyvias skrydžių datas.  

8. Skrydžiai ypatingai paklausiomis datomis – šventinėmis dienomis ir kelionių piko 
metu (Kalėdų, Velykų ir kitų šventinių dienų periodais, moksleivių atostogų metu ir pan.) 
– nebus tvirtinami.   

9. Suteikiami skrydžiai tik Turkish Airlines vykdomais skrydžiais.  

10. Prizo laimėtojas ir jo nurodytas asmuo turi keliauti kartu tomis pačiomis datomis tais 
pačiais skrydžiais.  

11. Prizas neįtraukia kelionės draudimo, apgyvendinimo išlaidų, pervežimų į/iš oro uostų 
išlaidų ir kitų papildomų išlaidų.   

 
 
 
 



 
Prizo atsiėmimas 
 
12. Pasinaudoti prizu gali tik prizo laimėtojas ir jo nurodytas kartu keliaujantis asmuo. 
Prizo laimėtojas negali perleisti prizo kitiems asmenims.  

13. Žaidimo skelbėjas – Vilniaus oro uostas – sutelks visas pastangas susisiekti su 
laimėtoju.  

14. Prizo laimėtojas, gavęs informaciją apie laimėjimą, turi kreiptis į Turkish Airlines 
ofisą nurodytais kontaktais ir iki nurodyto termino suderinti skrydžių detales bei 
rezervuoti bilietus.  

15. Jei su laimėtoju nepavyks susisiekti per 30 dienų nuo laimėtojo paskelbimo dienos 
ar jei laimėtojas nesikreipia dėl prizo į prizo steigėją ir iki nurodyto termino nesuderina 
skrydžio datos ir nerezervuoja bilietų, laikoma, kad laimėtojas atsisako savo teisių į 
prizą.  

16. Žaidimo organizatoriai neprisiima atsakomybės, jei laimėtojas negali pasinaudoti 
prizu.  

17. Žaidimo laimėtojas turi pasirūpinti savo ir kartu keliaujančio asmens galimybe 
keliauti bei visais kelionei reikalingais tinkamais dokumentais.  
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