
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO IR LIETUVOS RALIO SPRINTO ČEMPIONATŲ 2015 METŲ 

SEZONO APDOVANOJIMŲ REKLAMOS IR VARDO PARTNERIO STATUSO PARDAVIMO 
KONKURSO NUOSTATAI 

  
I. BENDROJI DALIS 

  
1. Šiuose Lietuvos automobilių sporto federacijos 2015 m. sezono Lietuvos automobilių ralio 

čempionato (LARČ) ir Lietuvos ralio sprinto čempionato (LRSČ) (toliau kartu – Čempionatai) iškilmingos 
apdovanojimų ceremonijos (toliau – Renginys) reklamos ir vardo partnerio statuso pardavimo konkurso (toliau 
– Konkursas) nuostatuose (toliau – Konkurso nuostatai) aprašomos Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarka 
bei sąlygos. 

2. Konkurso tikslas – iškilmingos čempionatų apdovanojimų ceremonijos reklamos ir vardo partnerio 
statuso pardavimas. 

3. Konkurso organizatorius yra Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) Ralio 
komitetas. 
  

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
  
4. Konkursas yra atviras. 
5. Konkursą vykdo Lietuvos automobilių sporto federacijos Ralio komitetas (toliau – LASF RK). 

Organizacinį darbą (susirašinėjimas su konkurso dalyviais, informacijos parengimas ir kt.) atlieka LASF RK. 
6. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamų dokumentų sąrašą nustato LASF RK. 
7. Konkurso skelbime nurodoma: 
7.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą (data, pasiūlymų atrankos kriterijus, sutarties 

pasirašymo terminai ir kt. informacija); 
7.2. paraiškų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų pateikimo terminas; 
7.3. informacija apie galimybę susipažinti su konkurso nuostatais, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo 

vietą, adresas, atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas 

ir darbo laikas; 
7.4. LASF RK posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta ir laikas (kabinetas, data ir tikslus laikas); 
7.5. kita informacija ir sąlygos, kurias nusprendžia skelbti LASF RK. 
8. Konkurse  gali  dalyvauti  visi asmenys, atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus (toliau – 

dalyviai). 
  

III. KONKURSO OBJEKTAS 
  

9. Konkursas skelbiamas dėl Lietuvos automobilių ralio ir Lietuvos ralio sprinto čempionatų 2015 m. 
sezono iškilmingos apdovanojimų ceremonijos vardo partnerio statuso ir reklamos pardavimo. Konkurse 
vykdomos dviejų partnerių atrankos – „Vardo partneris“ bei „Partneris“ 

10. Konkurso laimėtojui – Vardo partneriui – suteikiamos šios reklamos ir komunikacijos priemonės: 
10.1. Statuso „LARČ apdovanojimų ceremonijos vardo partneris“ (arba „LARČ apdovanojimų 

ceremoniją pristato“) suteikimas; 
10.2. Spaudos pranešimas prieš Renginį (su vardo partnerio įvardinimu antraštėje ir tekste); 
10.3. Spaudos pranešimas po Renginio (su vardo partnerio įvardinimu antraštėje ir tekste); 
10.4. Reklama LASF socialiniame tinkle ir tinklalapyje www.lasf.lt; 



 

10.5. Fotosesija su nugalėtojais Vilniaus Rotušėje; 
10.6. Reklama ant fotosesijos sienelės (logotipai); 
10.7. Reklaminiai stendai Vilniaus Rotušėje ir prie įėjimo (derinama su LASF);    
10.8. Galimybė įsteigti papildomus prizus; 
10.9. Produkto,-ų talpinimas ar prezentacija Renginio metu; 
10.9. Galimybė įteikti pagrindinius apdovanojimus kartu su LASF vadovais; 
10.10. Padėka Renginio metu. 
 
11. Konkurso laimėtojui – Partneriui – suteikiamos šios reklamos ir komunikacijos priemonės: 
11.1. Statuso „LARČ apdovanojimų ceremonijos partneris“ suteikimas; 
11.2. Spaudos pranešimas prieš Renginį (su Pagrindinio partnerio įvardinimu antraštėje ir tekste); 
11.3. Spaudos pranešimas po Renginio (su Pagrindinio partnerio įvardinimu antraštėje ir tekste); 
11.4. Reklama LASF socialiniame tinkle ir tinklalapyje www.lasf.lt; 
11.5. Fotosesija su nugalėtojais Vilniaus Rotušėje; 
11.6. Reklama ant fotosesijos sienelės (logotipai); 
11.7. Reklaminiai stendai Vilniaus Rotušėje ir prie įėjimo (derinama su LASF); 
11.8. Galimybė įsteigti papildomus prizus; 
11.9. Produkto,-ų talpinimas ar prezentacija Renginio metu; 
11.9. Galimybė įteikti pagrindinius apdovanojimus kartu su LASF vadovais; 
11.10. Padėka Renginio metu. 
12. Reklamos mokestį, vadovaujantis konkurso rezultatais, Partneris moka į LASF surenkamąją 

sąskaitą. Konkurso metu pasiūlytas reklamos pardavimo mokesčio dydis negali būti mažesnis negu nurodytas 
konkurso pasiūlymo lentelės formoje (D stulpelyje). Partneriui reklamos pardavimo mokestis apskaičiuojamas 
pagal konkurso laimėtojo patvirtintus rezultatus. Partneris mokestį privalo sumokėti likus per 5 darbo dienas 
nuo Sutarties pasirašymo. 

 
IV. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS, KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR 

KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS 
  

17. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis 
juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – norintis įsigyti čempionatų sezono 

iškilmingos apdovanojimų ceremonijos reklamos ir vardo partnerio ar/ir partnerio statusą ir galintis pateikti 

pasiūlymą, atitinkantį  konkurso pirkimo sąlygas. Dalyviai, susipažinę su konkurso nuostatais ir norintys jame 
dalyvauti, skelbime ir konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia užklijuotus ir 
užantspauduotus vokus, ant vokų užrašydami žodį „Konkursui“, savo asmens pavadinimą. Konkurso dalyvis į 

voką turi įdėti paraišką su dokumentais ir Konkurso pasiūlymo lentelę. Vokuose turi būti šie dokumentai: 
17.1. patvirtintos formos užpildyta paraiška dalyvauti konkurse (1 priedas) ir įsipareigojimas laimėjus 

konkursą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos, sudaryti reklamos 
plotų nuomos sutartį, parengti savo lėšomis ir pristatyti į LASF sutartyje numatytais terminais reklaminius 

lipdukus  
17.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija (jeigu dalyvauja juridinis asmuo) ar asmens rekvizitai; 
17.3. užpildyta Konkurso pasiūlymo lentelė (2 priedas). 
18. Neįvykdžius 12, 17 punktuose nurodytų reikalavimų, pateikus klaidingą informaciją, dalyvių 

paraiškos su priedais ir Konkurso pasiūlymo lentele atmetamos.  
19. Konkursui pateikta medžiaga dalyviui negrąžinama. 



 

20. Konkursui pateiktą medžiagą registruoja LASF administracijos atstovas, ant pateiktų vokų 

užrašomas konkurso dalyvio registracijos numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas. 
  

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, 

VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS 
  

21. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, LASF RK tą pačią 

dieną atvirame LASF RK posėdyje (apie kurio datą, laiką ir vietą pranešama konkurso skelbime) atplėšia vokus 

patikrina konkurso dalyvių dokumentus. Teisę toliau dalyvauti posėdyje turi tik tie dalyviai, kurių pasiūlymai 

atitinka šių nuostatų 12, 17 punktuose nustatytus reikalavimus. Toliau vertinamos Konkurso pasiūlymo lentelės. 
22. Konkurso paraiškų vertinimo kriterijus yra pasiūlytas didžiausias reklamos pardavimo mokesčio 

dydis.   
23. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią pardavimo mokesčio dydį, skelbiamas atitinkamo konkurso dalies 

laimėtoju.  
24. Jeigu  dviejų ar daugiau konkurso dalyvių siūlomas nuomos mokestis sutampa, laimėtojas 

nustatomas pagal konkurso dalyvio dokumentų registracijos datą ir priėmimo laiką. Laimi konkurso dalyvis, 

anksčiausiai pateikęs voką su dokumentais, nurodytais šių nuostatų 17 punkte. Jei konkurso dalyvis pasiūlė 

mažesnius siūlomus nuomos mokesčio dydžius negu nustatyta Konkurso pasiūlymo lentelės D skiltyje (2 

priedas), paraiška nėra vertinama. 
25. Konkurso rezultatai surašomi LASF RK posėdžio protokole, kurį pasirašo LASF RK pirmininkas ir 

sekretorius. 
26. Konkurso rezultatai ir laimėtojas tvirtinami LASF Tarybos sprendimu. Rezultatai ir laimėtojas turi 

būti patvirtinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo LASF RK  posėdžio protokolo pasirašymo dienos. 

Patvirtinus konkurso rezultatus ir laimėtoją, LASF raštu praneša visiems konkurso dalyviams apie konkurso 
rezultatus. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti skundą LASF per 2 

(dvi) darbo dienas nuo šių rezultatų sužinojimo dienos. Visi gauti skundai dėl konkurso rezultatų turi būti 

išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą pareiškėjui pranešta ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo skundo 

gavimo dienos. 
27. Konkurso metu gauti dalyvių dokumentai LASF privalo būti saugomi konkurso organizavimo 

laikotarpiu ir vienerius metus nuo jo pabaigos. Konkurso organizavimo metu gauta informacija nėra 

konfidenciali, gali būti viešai skelbiama. Negavus nė vienos paraiškos, LASF RK sprendimu, konkursas gali 

būti skelbiamas iš naujo. 
  

______________ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Lietuvos automobilių ralio ir Lietuvos ralio sprinto 

čempionatų 2015 m. sezono apdovanojimų ceremonijos 

reklamos ir vardo partnerio statuso pardavimo konkurso 
nuostatų 
1 priedas 

  
(Paraiškos forma) 

  
                                                                                            

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas) 
  
                                                                                   ________________________________________________ 

(adresas, tel.Nr. ir el. paštas) 
  
Lietuvos automobilių sporto federacijos 
Ralio komitetui  

PARAIŠKA 
2015 m.                             d. 

                                                                                    
(asmens pavadinimas) 

 
pageidauju dalyvauti Lietuvos automobilių ralio ir Lietuvos ralio sprinto čempionatų 2015 m. sezono 

iškilmingos apdovanojimų ceremonijos reklamos ir vardo partnerio statuso pardavimo konkurse. 
Laimėjęs konkursą, įsipareigoju ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo konkurso rezultatų 

patvirtinimo dienos sudaryti (pasirašyti) reklamos pardavimo sutartį. 
 

 
                                                                                                                                  
(pareigos)                                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 
  



 

Lietuvos automobilių ralio ir Lietuvos ralio sprinto 

čempionatų 2015 m. sezono apdovanojimų ceremonijos 

reklamos ir vardo partnerio statuso pardavimo konkurso 
nuostatų 
2 priedas 
  
 

KONKURSO PASIŪLYMO LENTELĖ 
  
  

Eil. 
nr. Renginio pavadinimas Renginio vieta ir 

data 

Minimalus 
galimas 

reklamos 
pardavimo 

mokesčio dydis 

(Eur) 

Siūlomas 

reklamos 
pirkimo 

mokesčio dydis 

(Eur) 

A B C D E 

1. 

Lietuvos automobilių 

ralio ir Lietuvos ralio 
sprinto čempionatų 

2015 m. sezono 
iškilminga 

apdovanojimų 

ceremonija 

Vilniaus Rotušė, 
2015-11-28 

Vardo partneriui: 
600,00 € 

 
Partneriui: 
400,00 Eur 

 

  

 
______________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konkurso skelbimas 
 
Lietuvos automobilių sporto federacija skelbia supaprastintą atvirą konkursą. Konkursas skelbiamas dėl 

Lietuvos automobilių ralio ir Lietuvos ralio sprinto čempionatų 2015 m. sezono iškilmingos apdovanojimų 

ceremonijos reklamos ir vardo partnerio statuso pardavimo. 
 

• Konkurse  gali  dalyvauti  visi asmenys, atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus; 
 

• Konkurso ir konkurso dokumentacijos paskelbimo data ir vieta: 2015 spalio 1 d. 10:00 val. LASF 
oficialiame tinklapyje www.lasf.lt 

•  
• Paraiškų ir pasiūlymų priėmimo pradžia: 2015 spalio 1 d. 10:00 val. LASF būstinėje, Draugystės 

g. 19-344, Kaunas, LT-51230. 
•  
• Paraiškų ir pasiūlymų priėmimo pabaiga: 2015 spalio 22 d. 16:00 val. LASF 

būstinėje,Draugystės g. 19-344, Kaunas, LT-51230. 
•  
• LASF Ralio komiteto posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, ir vertinami pasiūlymai, vieta ir 

laikas: 2015 spalio 22 d. 18:00 val. LASF būstinėje, Draugystės g. 19-344, Kaunas, LT-51230. 
 

• Detalesnė informacija apie konkursą tel. +370 616 06776 arba rk@lasf.lt 
 

 

 

 

 

 

 


