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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VšĮ „Avakademija“, juridinio asmens kodas 305400122, adresas Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius 
(toliau – Avakademija) suteikia Jums galimybę naudotis tinklapiu www.sidabrinegerve.lt (toliau - 
Tinklalapis). 

2. Kiekvienam asmeniui yra sudaroma galimybė susipažinti su Nacionalinių kino apdovanojimų 
„Sidabrinė gervė“ (toliau – Apdovanojimai) ir kino industrijos naujienomis bei aktualijomis, kurios 
yra skelbiamos Tinklapyje. 

3. Teisių į filmus turėtojams (gamintojams) yra sudaroma galimybė Tinklapyje užpildyti paraišką ir 
Apdovanojimų vertinimui pateikti atitinkamą filmą. 

4. Apdovanojimų atrankos komisijos nariams yra sudaroma galimybė prisijungti prie Tinklapio 
paskyros ir atrinkti Apdovanojimų nominacijų trumpuosius sąrašus (nominantus). 

5. Apdovanojimų atrankos balsavimo nariams yra sudaroma galimybė prisijungti prie Tinklapio 
paskyros ir balsuoti už Apdovanojimų atrankos komisijos atrinktus nominantus. 

6. Visiems asmenims yra draudžiama kenkti sklandžiam Tinklalapio veikimui bei trukdyti Tinklapiu 
naudotis kitiems asmenims. 

II. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IR TINKLAPIO TURINIO APSAUGA 

7. Avakademija pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į bet kokį tekstinį, vaizdinį, grafinį ar 
garsinį Tinklalapio turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą. 

8. Kopijuodami, perspausdindami, cituodami ar kitaip publikuodami tekstinį, vaizdinį, grafinį ar garsinį 
Tinklalapio turinį (išskyrus tretiesiems asmenims priklausantį turinį, pavyzdžiui, fotografijas ar 
vaizdo įrašus) privalote iš anksto gauti Avakademija sutikimą ir nurodyti aiškią nuorodą: VšĮ 
„Avakademija“, www.sidabrinegerve.lt.  

9. Visais atvejais yra draudžiama keisti arba šalinti iš turinio informaciją apie autorines teises, 
prekinius ženklus ar bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises. 

10. Kai teisių į filmą turėtojai (gamintojai) Tinklapyje užpildo paraišką ir kartu pateikia bet kokią 
papildomą filmo medžiagą (pavyzdžiui, fotografijas, filmo viršelius, plakatus, ištraukas ir pan.), šiuo 
medžiagos pateikimu teisių į filmą turėtojai Avakademija atžvilgiu suteikia neišimtinę, neterminuotą 
ir geografiškai neapribotą teisę šią medžiagą atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ir padaryti viešai 
prieinamą kompiuterių tinklais. Avakademija įsipareigoja tokią medžiagą naudoti išimtinai tiek, kiek 
tai yra susiję su Apdovanojimų organizavimu, vykdymu ir su tuo susijusių naujienų publikavimu. 

III. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

11. Avakademija stengiasi užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikia jokių garantijų dėl 
Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Avakademija turi teisę bet 
kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą. 

12. Kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius, Avakademija neatsako ir 
neprisiima atsakomybės už tuose tinklapiuose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių 
kibernetinį saugumą ir tokių tinklapių taikomą privatumo bei asmens duomenų tvarkymo politiką. 

13. Avakademija neatsako ir neprisiima atsakomybės už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių 
asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, 
kurie atsirado dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama. 

14. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, Avakademija neatsako ir neprisiima atsakomybės 
už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji 
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asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų 
Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo. 

IV. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

15. Visos privatumo politikos ir asmens duomenų apsaugos nuostatos yra nurodytos Tinklapyje 
paskelbtoje Privatumo politikoje. 

V. KITOS NUOSTATOS 

16. Avakademija turi visišką teisę bet kada ir neįspėjant lankytojų keisti Tinklalapio turinį. 

17. Avakademija turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Tinklapio naudojimo taisykles, apie tai 
pranešdama interneto svetainėje www.sidabrinegerve.lt. 

18. Tinklapio naudojimo taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. 
nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje www.sidabrinegerve.lt. 

19. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome kreiptis šiuo 
elektroninio pašto adresu info@sidabrinegerve.lt. 


