
Dalyvavimo sąlygos – „Samsung Solve for Tomorrow“ Konkursas 

Dalyvaudami šiame „Samsung Solve for Tomorrow“ konkurse (toliau – Konkurse) jūs (toliau 
– Dalyvis) sutinkate laikytis šių Sąlygų ir Taisyklių. Bet kokia Organizatoriaus apie Konkursą 
paskelbta informacija www.solvefortomorrow.lt puslapyje arba kitoje paraiškų teikimo dalyje, 
yra šių Sąlygų ir Taisyklių dalis. 

Šio Konkurso Organizatorius Lietuvoje yra UAB „Publicum“. 

Konkursas yra sudarytas iš trijų etapų. Kiekviename etape yra atliekama atranka. 
Tolimesniuose etapuose gali dalyvauti tik atrinkti dalyviai.  

1.  Apibrėžimai 

„Sąlygos“ yra šios dalyvavimo sąlygos. 

„Konkursas“ yra „Samsung“ „Solve for Tomorrow“ konkursas. 

„Konkurso užduotis“ yra užduotis, pagal kurią Dalyviai turi pateikti savo Idėjas, kaip dalį 
Paraiškos. 

„Agentūra“ yra šio Konkurso Organizatorius. Lietuvoje konkursą organizuoja UAB „Publicum“. 

„Laimėtojas“ yra Dalyvis (-iai), kurie buvo apdovanoti Prizu. 

„Prizas“ yra apdovanojimas Laimėtojams. 

„Idėja“ yra idėja arba sprendimas, kurį Dalyviai pateikė pagal nurodytą Temą.  

„Samsung“ yra Samsung Electronics Baltics, registracijos Nr. 40003963909, registruota 
addresu: Duntes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija. 

„Paraiška“ yra kiekviena Paraiška.  

„Paraiška“ yra komandos paraiška.  

„Dalyvis“ yra komanda, kuri pateikė Paraišką.  

„Pareiškėjas“ yra kiekvienas asmuo, kuris pateikė paraišką dalyvauti Konkurse. 

„Tema“ yra „Samsung“ nustatytas Konkurso pagrindas.  

„Išplėtota Idėja“ yra antrojo Etapo metu Dalyvio pateikta informacija.  

„Finalistas“ yra Dalyvis, kuris buvo atrinktas dalyvauti trečiajame Konkurso Etape.  

„Pateikimas“ yra bet kokia (ne asmeninė) informacija, kurią Pareiškėjas pateikė bet kuriame 
etape.  

„Ryšių su visuomene Tikslai“ yra Pareiškėjų asmeninių duomenų naudojimas rinkodarai ir 
viešinimui, kaip nurodyta 9.2 punkte. 



2. Tinkamumas dalyvauti Konkurse 

●  Konkurse gali dalyvauti mokiniai iš Lietuvos, Paraiškos teikimo dieną einantys į 8-11 
klasę.  

●  Norint dalyvauti konkurse, nereikia mokėti registracijos ar dalyvio mokesčio.  

●  Konkurse gali dalyvauti komandos, kurias sudaro 3-5 žmonės.  

●  Jei Pareiškėjas pildo paraišką už komandą, Pareiškėjas ir visi likę komandos nariai 
sutinka, kad Paraiška būtų pateikta jų vardu, atsižvelgiant į šias Sąlygas ir Taisykles.  

• Kiekvienas Dalyvis gali pateikti vieną (1) Idėją.  
• Kiekvieną Dalyvį turi lydėti atstovaujantis mokytojas.  
• Kiekvienas Pareiškėjas gali būti tik vieno (1) Dalyvio (komandos, kuri pateikė Paraišką) 

narys.  
• Dalyvių pateiktas darbas turi būti originalus. Negalima kopijuoti teksto, nuotraukų, 

garso arba vaizdo įrašų iš trečiųjų šalių.  
• Tam, kad galėtų laimėti Konkursą, Dalyviai, įtraukti į atrankos sąrašą, turi turėti 

galimybę dalyvauti seminaruose / meistriškumo kursuose / mentorystės užsiėmimuose 
ir paskutiniame konkurso renginyje, kaip nurodė Organizatorius. 

• Kiekvienas Pareiškėjas turi elgtis sąžiningai, laiku bendradarbiauti su „Samsung“ bet 
kokiais prašymais ir nesielgti taip, kad galėtų pakenkti „Samsung“ reputacijai ar 
„Samsung“ darbuotojų ir kitų Pareiškėjų sveikatai, saugai ir gerovei.  
 

3. Konkurso tvarkaraštis 

Konkursas vyks nuo 2021 m. balandžio mėn., iki 2021 m. gruodžio mėn., ir yra 
suplanuotas taip:  

Konkurso pradžia 28/04/2021 
Teikiamos paraiškos 28/04/2021-31/05/2021 
Paskelbiami sėkmingai 1 Etapą įveikę 
Dalyviai 

16/06/2021 

2 Etapo idėjų plėtojimas 16/06/2021 - 29/10/2021 

2 Etapo Meistriškumo kursai / seminarai Rugsėjis 2021 
2 Etapo idėjų pateikimo terminas 29/10/2021 
Vietiniai teisėjai iš Lietuvos vertina pateiktas 
paraiškas 

29/10/2021-12/11/2021 

15 komandų iš Baltijos šalių kviečiamos į 
finalinį renginį, finalistų paskelbimas 

16/11/11 

3 Etapo finalinis renginys, teisėjų vertinimas ir 
nugalėtojų paskelbimas 

Gruodis 2021 

Tikslios seminarų ir finalinio renginio datos bus patvirtintos vėliau. 2 Etape Organizatorius 
stengsis užtikrinti patogias sąlygas, tačiau dalyvavimas sutartomis dienomis bus privalomas 
tam, kad būtų galima toliau dalyvauti Konkurse.  

„Samsung“ gali keisti visas datas.  

4. Pirmas etapas – Kvalifikacija 



4.1. Dalyviai turi pateikti savo Paraiškas www.solvefortomorrow.lt interneto svetainėje iki 2021 
m. gegužės 31 d. 23:59 val. (GMT+2) (toliau – Paraiškos Terminas).  

4.2 Paraišką turi sudaryti: 

• visiškai užpildyta internetinė paraiškos forma su atsakymais į visus klausimus ir  
• idėjos atspindėjimas  PDF arba PPT formatu. Jos turi būti pridėtos prie paraiškos, kaip 

nesibaigiančio galiojimo atsisiunčiama nuoroda (pavyzdžiui, Google Drive arba 
DropBox), arba kitu būdu, nurodytu Paraiškos formoje. 

• su technologijomis susijęs idėjos pasiūlymas, atitinkantis Konkurso Užduotį:  

Kaip galime panaudoti technologijas geresnei savijautai, tačiau neleisti joms užvaldyti mūsų 
gyvenimų?  

4.3. Paraiškas peržiūrės ir įvertins „Samsung“ ir Agentūros atstovai.  

4.4 Komandoms, kurių Paraiškos atitiks reikalavimus, apie tai bus pranešta elektroniniu paštu. 
Jos įgis teisę dalyvauti Antrame Konkurso Etape.  

4.5 Pirmo Etapo atrankos kriterijai apima šiuos kriterijus („1 Etapo Laimėjimo Kriterijai):  

• Technologijos – Ar idėjoje atsispindi technologijų panaudojimas? 
• Kūrybiškumas – Ar idėjos mintis yra originali? 
• Įgyvendinimas – Ar idėją galima įgyvendinti su dabartinėmis technologijomis ir 

resursais? 
• Socialinis poveikis: kokius socialinius iššūkius sprendžia jūsų siūloma idėja? Koks yra 

potencialas išspręsti realiai egzistuojančią problemą ? 
 

5. Antras etapas – Idėjos kūrimas 

5.1 Visos pirmame etape sėkmingai pasirodžiusios komandos, kurioms apie sėkmę buvo 
pranešta pagal 4.4 punktą, gali dalyvauti antrame, Idėjos plėtojimo, etape.  

5.2 Antrame Etape Dalyviai turi toliau kurti savo Idėją išplėtodami jos koncepciją, kuri turi būti 
paremta dalyvavimu seminare (-uose).  

5.3 Dalyviai turi pateikti savo Išplėtotą Idėją iki 2021 m. spalio mėn. 29 d. 23:59 val. (GMT+2) 

5.4. Išplėtotų Idėjų Paraišką turi sudaryti: 

• Vizualinis Projekto pristatymas, parodantis Išplėtotos Idėjos turinį PDF, PPT ar kitu 
Dalyvių pasirinktu formatu. Jis turi būti pridėtas prie paraiškos, kaip nesibaigiančio 
galiojimo atsisiunčiama nuoroda (pavyzdžiui, Google Drive arba DropBox), arba kitu 
būdu, nurodytu Paraiškos formoje, 

• Visiškai užpildyta internetinė paraiškos forma, su išsamiais atsakymais į visus 
klausimus.  

5.5 Visas galiojančias paraiškas peržiūrės ir įvertins teisėjų kolegija, sudaryta iš „Samsung“ 
darbuotojų ir nepriklausomų teisėjų. Visas nepriklausomų teisėjų sąrašas bus prieinamas 
oficialiame konkurso internetiniame puslapyje.  



5.6 Vietinių teisėjų kolegija peržiūrės Paraiškas ir išrinks 5 (penkias) Paraiškas iš kiekvienos 
šalies – Lietuvos, Latvijos ir Estijos (viso – 15), kurios, teisėjų nuomone, geriausiai atitinka 
Laimėjimo Kriterijus. Teisėjų kolegijos sprendimas yra galutinis.  

5.7 Komandoms, kurių Paraiškos geriausiai atitiko reikalavimus, apie tai bus pranešta 
elektroniniu paštu. Šios komandos įgis teisę dalyvauti Trečiame Etape.  

6. Trečias Etapas – Finalai  

6.1 Finale gali dalyvauti tik tos penkiolika (15) Komandų, kurios buvo sėkmingos pirmuose 
dvejuose Etapuose, ir apie tai joms buvo pranešta pagal 5.7 punktą.  

6.2 Finalinio renginio metu Komandos turi pristatyti galutinę Išplėtotą Idėją.  

6.3 Kiekvieną Išplėtotą Idėją ir jos pristatymą įvertins tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš 
„Samsung“ darbuotojų ir nepriklausomų teisėjų.  

6.4. Laimėtojai bus paskelbiami remiantis teisėjų įvertinimais, finalinio renginio metu.  

6.5 Trečiojo Etapo atrankos kriterijai apima šiuos kriterijus („3 Etapo Laimėjimo Kriterijai)“: 

Idėjos bus vertinamos pagal:  

1. Geriausią technologijos (programėlės, produkto ar paslaugos) panaudojimą, atitinkantį 
Konkurso Temą. 

2. Galutinio pristatymo, pristatyto Renginyje, detalumą ir aiškumą. 
3. Aiškų idėjos vystymą ir tobulinimą nuo 2 Etapo.  
4. Idėjos kūrybiškumą ir originalumą. 
5. Sprendimo įgyvendinamumą naudojant dabartines technologijas ir išteklius, remiantis 

dabartiniais įstatymais ir kitais teisės aktais. 
6. Idėjos potencialą teigiamai paveikti visuomenę ir (arba) aplinką. 
7. Galimybę pasiekti numatytą tikslinę auditoriją.  
8. Dizaino mąstysenos (angl. Design Thinking) pademonstravimą. 
9. Idėjos, kurių kūrime buvo integruoti 5G, Dirbtinio intelekto, Daiktų interneto arba 

Papildytos Realybės principai, bus vertinamos palankiau.  

7. Prizai  

Vienu (1) Pirmojo Prizo laimėtoju bus paskelbtas daugiausiai taškų surinkęs finalininkas. 
Pirmąjį Prizą sudaro 5000 EUR piniginis apdovanojimas ir 5000 EUR, kuriuos galima išleisti 
pasirinktiems „Samsung“ įrenginiams.  

Vienu (1) Antrojo Prizo laimėtoju bus paskelbtas antrą geriausią rezultatą pademonstravęs 
finalininkas. Antrąjį Prizą sudaro 5000 EUR, kuriuos galima išleisti pasirinktiems „Samsung“ 
įrenginiams.   

Vienu (1) Trečiojo Prizo laimėtoju bus paskelbtas trečią geriausią rezultatą pademonstravęs 
finalininkas. Trečiąjį prizą sudaro 3000 EUR, kuriuos galima išleisti pasirinktiems „Samsung“ 
įrenginiams.  

Visi prizai yra apmokestinami pagal kiekvienos šalies įstatymus. 

„Samsung“, Laimėtojo naudai, sumokės visus mokesčius, taikomus Prizui.  



8. Paraiškų naudojimas 

8.1 Organizatorius gali bet kuriuo metu ir dėl bet kurios priežasties, bet kurioje savo svetainėje 
ar bet kuriame socialinių tinklų puslapyje, skelbti bet kokius ir visus su šiuo Konkursu 
susijusius dokumentus ir Paraiškas.  

8.2 Dalyviai, dalyvaudami Konkurse, sutinka, kad jų pateikti Projektai gali būti naudojami 
įvairiais būdais – atgaminti, redaguojami ir skelbiami „Samsung“ Lietuva „Facebook“ 
paskyroje, „Solve for Tomorrow Lietuva“ paskyroje ir internetinėje bendrovės bei projekto 
svetainėse. Dalyviai garantuoja, kad jie, laikydamiesi Taisyklių ir Sąlygų, turi teisę ir įgaliojimą 
dalyvauti Konkurse, ir tai, kad Organizatorius neprivalės mokėti jokių honorarų, rinkliavų, 
autorinių teisių, licencijų ar kitų mokesčių už Intelektinės Nuosavybės Teises Dalyviui ar bet 
kuriai trečiajai šaliai. Siekdamas išvengti abejonių, Organizatorius turi teisę naudoti Projektus 
ar jų dalis savo nuožiūra, be jokių teritorinių ar laiko apribojimų, atsižvelgiant į Organizatoriaus 
tikslus, įskaitant: (a) Projektų atkūrimą dviem egzemplioriais bet kokiems tikslams; (b) Projektų 
taisymą ir papildymą; (c) Projektų kopijų platinimą bet kurioje pasaulio vietoje; (d) Viešą 
Projektų rodymą; (e) Projektų transliavimą ar viešą rodymą, įskaitant kompiuterinius tinklus 
(skaitmeninį turinį, interneto svetaines ir kt.) 

8.3 Kiekvienas Dalyvis garantuoja, kad jie yra tie asmenys, kurie sukūrė šiam Konkursui 
pateiktą Paraišką. Dalyvis atlygina Organizatoriui žalą ir laiko jį neatsakingu už bet kokius 
nuostolius, žalą, įsipareigojimus, pretenzijas, veiksmus ir reikalavimus, įskaitant, bet 
neapsiribojant, pagrįstus teisinius mokesčius, tiesiogiai ar netiesiogiai atsirandančius dėl 
šiame punkte nustatytų garantijos pažeidimų.  

8.4 Kiekvienas Pareiškėjas sutinka, kad „Samsung“, Agentūra ir su jomis susijusios įmonės 
turi teisę viešinti Konkursą, Dalyvių idėjas, Išgrynintus Sprendimus ir Finalinį Sprendimą, 
įskaitant ir rinkodaros tikslus.  

9. Asmeniniai Duomenys – Teisė Naudoti Vardus, Atvaizdus ir Vaizdo Įrašus 

9.1 „Samsung“ yra Konkurso Duomenų Valdytojas. Agentūra yra „Samsung“ Duomenų 
apdorotojas Konkurso tikslams.  

9.2 „Samsung“ jūsų asmeninius duomenis naudos tik Konkurso vykdymo ir administravimo 
tikslais (įskaitant ir susisiekimą su Pareiškėjais dėl Konkurso ir apdovanojimų), ir šiais žemiau 
nurodytais ryšių su visuomene tikslais: 

• Kiekvienas Pareiškėjas, patekęs į Antrą Etapą, supranta, kad „Samsung“, Agentūra ir 
su jomis susijusios įmonės gali naudoti jų vardą, vietą ir amžių reklamuodamos 
Konkursą.  

• Kiekvienas Pareiškėjas, patekęs į Antrą Etapą, supranta, kad „Samsung“, Agentūra ir 
su jomis susijusios įmonės gali naudoti jų asmeninę informaciją, pavyzdžiui, Dalyvio 
pateiktas nuotraukas ir vaizdo įrašus, Konkurso reklamai.  

• Kiekvienas Pareiškėjas, patekęs į Antrą Etapą, supranta, kad „Samsung“, Agentūra ir 
su jomis susijusios įmonės gali naudoti jų nuotraukas ir vaizdo įrašus renginiuose, 
susijusiuose su Konkurso reklama.  

9.3 Kiekvieno Pareiškėjo asmeniniai duomenys bus saugomi pagal mūsų Privatumo Politiką.  

10. Saugojimas 



Jei Pareiškėjas yra nepilnametis arba pažeidžiamas suaugęs asmuo, „Samsung“ ir Agentūra 
pasilieka teisę reikalauti, kad tėvai/globėjai/atsakingi asmenys Pareiškėjo vardu pasirašytų 
pareiškimą, patvirtinantį, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Sąlygomis.  

11. Teisiniai nuostatai 

11.1 Organizatorius neatsako už bet kokius Prizų Dalybų sutrukdymus, įvykusius dėl 
nenugalimos jėgos arba kitų veiksnių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus valios.  

11.2 Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir laikydamasis visų atitinkamų teisės aktų bei 
praktikos kodeksų, keisti šių Prizų Dalybų sąlygas. Organizatorius pasilieka teisę keisti 
anksčiau pateiktame Tvarkaraštyje nurodytas datas.  

11.3 Organizatorius pasilieka teisę:  

• Nesuteikti balų arba iš Konkurso pašalinti Pareiškėją/Dalyvį dėl bet kurio šių Taisyklių 
punkto pažeidimo.  

• Pašalinti Dalyvį, jei jis nesureaguoja į Organizatoriaus pranešimą per nustatytą laiką, 
ir pakeisti jį kitu Dalyviu.  

• Pratęsti terminą arba reikalauti atsakymo iki nustatyto termino, jei iškyla techninių ar 
kitokių problemų, susijusių su Paraiška.  

• Keisti Taisykles ir Sąlygas be Pareiškėjų sutikimo. Pareiškėjai bus tinkamai 
informuojami apie bet kokius pakeitimus.  

• Pašalinti Pareiškėjus iš Konkurso be kompensacijos.  

11.4 Visos galiojančios Paraiškos bus įvertintos teisėjų pagal Laimėjimo Kriterijus 
kiekviename etape. Teisėjų sprendimas bus galutinis. Pasirinkimas negali būti atliktas loterijos 
būdu, remiantis atsitiktinumu ar sėkme. Tuo atveju, jei teisėjai, veikdami pagrįstai, mano, kad 
visos Paraiškos yra nepakankamai kokybiškos, kad būtų apdovanotos prizais, teisėjai 
pasilieka teisę atšaukti Prizų dalybas ir neišdalinti prizų.  

11.5 – Apribojimai 

Organizatorius nebus atsakingas už: (a) bet kokį Paraiškų negavimą dėl perdavimo metu 
įvykusių nesklandumų ir kitų sąlygų, kurių jis negali pagrįstai kontroliuoti; (b) bet kokias 
pavėluotas, pasimetusias, neteisingai nukreiptas, pažeistas Paraiškas ar jų įrašus; (c) su 
kompiuteriais ar ryšiais susijusius gedimus; (d) bet kokius trikdžius, nuostolius ar žalą, 
atsiradusią dėl įvykių, kurių Organizatorius nevykdo; (e) bet kokios su Konkursu susijusios 
medžiagos spausdinimo ar spausdinimo klaidos. 

Dalyvis, dalyvaudamas Konkurse, sutinka atleisti Organizatorių nuo bet kokios atsakomybės 
už bet kokias pretenzijas, išlaidas, sužalojimus, nuostolius ar bet kokią žalą, kylančią dėl 
Konkurso arba dėl bet kokio Prizo priėmimo, laikymo (išskyrus mirtį arba kūno sužalojimą, 
sukeltą dėl Organizatoriaus aplaidumo, sukčiavimo ar kitos veiklos, kurią draudžia įstatymai). 

Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines 
pasekmes, kurios gali kilti dėl jūsų dalyvavimo Konkurse, jūsų supratimo apie bet kokius 
pareiškimus, kuriuos mes galime pasakyti apie Konkursą, jo sustabdymą arba atšaukimą.  

11.6 – Teisė 

Konkursui ir šioms Taisyklėms ir Sąlygoms galioja Lietuvos įstatymai.  



 

 


