Erudīcijas prāta spēles “ZeltaPrats.LV”
Vispārīgie noteikumi

1. Vispārīgi
1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sapere Aude” (turpmāk – Sabiedrība) nodrošina
iespēju spēlēt tiešsaistes erudīcijas prāta spēli “ZeltaPrats.LV” (turpmāk – Spēle) ar
tīmekļa vietnes www.zeltaprats.lv starpniecību.
1.2. Šie Spēles Vispārīgie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši katrai fiziskai personai,
kura reģistrējusies dalībai Spēlē (turpmāk – Dalībnieks).
1.3. Spēlei var reģistrēties tikai fiziskas personas.

2. Reģistrēšanās
2.1. Lai piedalītos Spēlē, Dalībnieks reģistrējas tīmekļa vietnē www.ZeltaPrats.lv, izmantojot
datoru vai citu ierīci, ar kuru var izmantot interneta pārlūka programmas, un izveido
Dalībnieka profilu (turpmāk – Reģistrēšanās).
2.2. Reģistrēšanās ir apliecinājums tam, ka Dalībnieks piekrīt Noteikumiem un Spēles
noteikumiem un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem. Spēles noteikumi ir detalizēti aprakstīti
tīmekļa vietnes www.zeltaprats.lv sadaļā www.zeltaprats.lv/par-zelta-prats .
2.3. Izvēloties Dalībnieka profila lietotājvārdu, Dalībnieks nedrīkst pārkāpt trešo pušu
intelektuālā īpašuma tiesības, izvēlēties vulgāru, naidu kurinošu vai jebkurā citā veidā
aizskarošu vārdu. Sabiedrībai ir tiesības liegt Dalībniekam pieeju Spēlei (bloķēt Dalībnieka
profilu), ja tiek pārkāpti šā punkta noteikumi.
2.3. Persona, kura vēlas piedalīties Spēlē anonīmi, var izvēlēties anonīmo reģistrāciju, kurā
Dalībniekam tiek automātiski piešķirts sistēmas izvēlēts Dalībnieka vārds. Dalībnieks, kas
veicis anonīmo reģistrāciju, var izmēģināt Spēles Pilno (maksas) versiju 8 dienas pēc
kārtas no reģitrēšanās brīža. Pēc 8 izmēģinājuma dienām Dalībnieks var izlemt turpināt
spēlēt Nepilno (bez maksas) versiju, vai piereģistrēties ar savu epastu un spēlēt Pilno
(maksas) versiju.

3. Maksa
3.1. Dalība Spēles pilnajā versijā ir par maksu, kas norādīta tīmekļa vietnē www.zeltaprats.lv.
Bez maksas dalība ir pieejama Spēles bezmaksas (ierobežotajā) versijā.
3.2. Dalība Spēles pilnajā versijā ir pieejama bez maksas 8 (astoņas) kalendārās dienas no
Reģistrēšanās brīža.
3.3. Dalībnieks veic samaksu par dalību Spēles pilnajā versijā saskaņā ar tīmekļa vietnē
www.zeltaprats.lv norādītajām prasībām atbilstoši izvēlētajam abonementa veidam, veicot
pārskaitījumu 4 (četru) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
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3.4. Dalībniekam ir tiesības atsaukt rēķinu, bet ne vairāk kā 2 (divas) reizes pēc kārtas.
Sabiedrībai ir tiesības liegt Dalībniekam piekļuvi Spēlei (bloķēt Dalībnieka profilu), ja tas
atsauc 2 (divus) rēķinus pēc kārtas, vai ja Sabiedrība novēro cita veida negodīgu rīcību.
3.5. Tīmekļa vietnē www.zeltaprats.lv norādītās abonementa maksās ir ietverti visi nodokļi.

3.6. Izvēlētā abonementa laikposmā Dalībnieks var ņemt dalību Spēlē neierobežotu reižu
skaitu.
3.7. Ja 4 (četru) kalendāro dienu laikā no rēķina izsniegšanas brīža Sabiedrība nav saņēmusi
samaksu par dalību Spēlē, Dalībnieks var turpināt dalību Spēles bezmaksas (ierobežotajā)
versijā.
3.8. Dalībnieka profila bloķēšanas, dzēšanas, lietošanas pārtraukšanas vai kļūdaini veiktas
apmaksas gadījumā abonements paliek spēkā līdz abonementa laikposma beigām un veiktā
apmaksa netiek atgriezta.

4. Dalībnieka tiesības un pienākumi
4.1. Dalībniekam ir pienākums pirms Reģistrācijas iepazīties ar Noteikumiem un ievērot tos.
4.2. Dalībniekam ir pienākums pirms Spēles uzsākšanas iepazīties ar Spēles noteikumiem un
ievērot tos. Spēles noteikumi ir detalizēti aprakstīti tīmekļa vietnes www.zeltaprats.lv
sadaļā https://www.zeltaprats.lv/par-zelta-prats .
4.3. Reģistrējoties Spēlei, Dalībnieks apņemas norādīt patiesu un precīzu informāciju, t.i., vārdu,
uzvārdu, e-pasta adresi (izņemot anonīmo reģistrāciju, sk.2.3.punktu).
4.4. Dalībnieks zaudē atteikuma tiesības no brīža, kad tiek veikta pirmā autentificēšanās Spēlei
ar Dalībnieka profilu.
4.5. Dalībniekam nav tiesību izmantot tīmekļa vietni www.zeltaprats.lv nekādiem citiem Spēles
noteikumos neparedzētiem mērķiem, kā piemēram, savas profesionālās vai citas darbības
reklamēšanai.
4.6. Dalībniekam nav tiesību ievietot vai nosūtīt citiem Dalībniekiem informāciju, tostarp,
izveidojot Dalībnieka profilu, kas aizskar vai pārkāpj trešo pušu intelektuālā īpašuma
tiesības, aizskar personas godu un cieņu, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu
prettiesisku darbību, informāciju, kas ir vulgāra, jebkurā citā veidā aizskaroša vai
pretlikumīga, kā arī jebkādu cita veida informāciju, kas varētu apdraudēt Spēles vai
tīmekļa vietnes www.zeltaprats.lv darbību vai drošību.
4.7. Dalībniekam nav tiesību (ļaunprātīgi) izmantot citas fiziskas vai juridiskas personas vārdu,
vai citādi maldināt par savu saistību ar kādu fizisku vai juridisku personu.
4.8. Dalībniekam nav tiesību veikt nekādas darbības, kas varētu kaitēt Spēles vai tīmekļa
vietnes www.zeltaprats.lv darbībai vai drošībai.
4.9.

Dalībnieks ir informēts, ka citi Spēles dalībnieki redzēs viņa (Dalībnieka profila)
Dalībnieka vārdu, Spēles rezultātus, kā arī Dalībnieks varēs redzēt citu Spēles dalībnieku
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Dalībnieku vārdus un Spēles rezultātus. Dalībnieks ir informēts, ka Dalībnieks var
sazināties ar citiem Dalībniekiem un citi Dalībnieki var sazināties ar Dalībnieku,
izmantojot tīmekļa vietnes www.zeltaprats.lv funkcionalitāti.

4.10. Dalībnieks piekrīt necelt nekādus iebildumus par Spēli, jo īpaši par Spēles noteikumiem,
Spēles jautājumiem un Spēles rezultātiem, tie ir Sabiedrības ekskluzīvā kompetencē.
4.11. Gadījumos, kad Spēles rezultātu ietekmē atbilžu sniegšanas ātrums, Sabiedrība vadās
tikai pēc tīmekļa vietnes www.zeltaprats.lv auditācijas pierakstiem. Sabiedrība vērš
uzmanību, ka atsevišķos gadījumos atbilžu sniegšanas ātrumu var ietekmēt Dalībnieka
tīmekļa pieslēguma veids.
4.12. Dalībnieks ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas
izmanto Dalībnieka datus, veic tīmekļa vietnē www.zeltaprats.lv saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.13. Dalībnieks ir atbildīgs par abonenta apmaksu, kas aktivizēts, izmantojot Dalībnieka
datus, neatkarīgi no tā, vai dalību Spēlē ir ņēmis pats Dalībnieks vai trešā persona, kura
izmanto Dalībnieka datus. Ja Dalībnieka dati ir izmantoti prettiesiski, Dalībniekam ir
pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un ziņot par datu prettiesisku apstrādi.
4.14. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt vai izbeigt dalību Spēlē un dzēst Dalībnieka
profilu. Samaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
4.15. Dalībnieka profils paliek aktīvs ne mazāk kā 30 kalendārās dienas pēc pēdējās reģistrētās
dalības Spēlē.

5. Sabiedrības tiesības un pienākumi
5.1. Sabiedrībai ir tiesības liegt dalību spēlē jebkurai personai, kura pārkāpj Noteikumus vai
Spēles noteikumus.
5.2. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā izdarīt grozījumus Noteikumos un Spēles noteikumos,
kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu un Spēles noteikumu versijas publicēšanas tīmekļa
vietnē www.zeltaprats.lv.
5.3.

Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā mainīt maksas apmērus, norēķinu veidus un
abonementa veidus. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē
www.zeltaprats.lv.

5.3. Sabiedrībai ir tiesības nosūtīt Dalībniekam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar
prasību izpildīt Noteikumus.
5.4. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Spēles vai vietnes www.zeltaprats.lv darbību,
ja tas nepieciešams Spēles vai tīmekļa vietnes www.zeltaprats.lv pilnveides vai
modernizēšanas darbiem.
5.5. Sabiedrība neuzņemas atbildību, ja Spēle īslaicīgi nav pieejama tehnisku traucējumu dēļ.
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6. Datu aizsardzība:
6.1. Dalībnieks piekrīt, ka tā iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar nolūku reģistrēties dalībai
Spēlē, dalības maksas saņemšanai un saziņai ar Spēles uzvarētājiem.
6.2. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar privātuma atrunu, kas ir publicēta tīmekļa
vietnes www.zeltaprats.lv sadaļā “Informācija par personas datu apstrādi”.
6.3. Reģistrējoties dalībai Spēlei un to spēlējot, Dalībnieks piekrīt “cookies” jeb sīkdatņu
izmantošanai. Ja Dalībnieks nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, tad Dalībnieks nevar izmantot
Spēli.

7. Noslēguma noteikumi:
7.1. Noteikumi pēc to apstiprināšanas no Dalībnieka puses ir uzskatāmi par distances līguma,
kas tiks noslēgts starp Sabiedrību un Dalībnieku, noteikumiem.
7.2. Sabiedrības rekvizīti un kontaktinformācija saziņai par Spēli:
SIA “Sapere Aude”, reģistrācijas numurs: 40103864581, juridiskā adrese: Indrānu iela 2 47, Rīga, Latvija, tālr: +371 29330330, e-pasts: info@ZeltaPrats.LV

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

