Spēles noteikumi
Spēļu noteikumi
Reģistrējoties spēlei, dalībnieki apstiprina, ka viņi tika iepazīstināti ar spēles noteikumiem, un
viņi uzņemas pilnu atbildību par šo noteikumu ievērošanu, kā arī pilnībā atbild par savu
veselības stāvokli.
Spēļu komandas dalībnieki apstiprina, ka viņiem nebūs nekādu sūdzību saistībā ar
pazaudētām personīgajām mantām, ievainojumiem, kas radušies nolaidības dēļ, spēles
noteikumu neievērošanas vai citu dalībnieku vainas dēļ. Spēles laikā ir aizliegts sabojāt
pašvaldības vai jebkuru citu trešo personu īpašumu. Visus spēles uzdevumus ir iespējams
atrisināt ar loģiskās domāšanas palīdzību un neprasa izmantot fizisku spēku.
LIETAS, KAS NEPIECIEŠAMAS SPĒLEI

● Dalībniekiem ir jābūt ar mobilo tālruni ar pastāvīgu interneta pieslēgumu.
● Mobilo ierīču akumulatora izlādes gadījumā ir jāmaina ierīce, kas aprīkota ar jaudu,
jaudas bankai vai rezerves mobilajai ierīcei (arī citas spēles dalībnieka mobilā ierīce ir
piemērots risinājums).
● Mobilās ierīces akumulatora izlādes gadījumā varat turpināt spēli, noklikšķinot uz
sākotnējās saites, kas iepriekš tika nosūtīta uz jūsu e-pastu.
● Spēles dalībniekiem ir jābūt ar naudu, lai varētu izmantot papildu piedāvājumus, ja tie
ir paredzēti spēlē.
SPĒLES APRĪKOJUMS

Šie noteikumi attiecas tikai uz spēlēm, kurām nepieciešams spēļu inventārs.
● Spēle sākas, noklikšķinot uz inicializācijas saites, kas iepriekš tika nosūtīta uz jūsu
e-pastu.
● Dalībnieki nepārtraukti saņem mīklas, uzdevumus un citus paziņojumus, kas
nepieciešami, lai pabeigtu spēli no lapas http://conspirate.io
● Spēles laikā dalībnieki apceļo pilsētu, risinot mīklas dažādās norises vietās un pilsētas
ielās.
● Ja kāda iemesla dēļ dalībnieki nevar atrisināt mīklu, viņi izmanto padomus, kas
parādās spēles laikā.
TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Ar hehniskā atbalsta dienestu NAV jāsazinās, ja:

● Dalībnieki nevar atrisināt mīklu. Dalībniekiem jāgaida pēdējais pavediens.
● Dalībnieki nevar atrast bāra vai apskates vietas atrašanās vietu. Dalībniekiem jāgaida
pēdējais pavediens.
● Dalībnieki ievada nepareizu atbildi.
● Dalībnieki ieraksta atbildi kirilicas (vai cita) skripta veidā, nevis latīņu burtiem.
● Visi interneta pieslēguma dalībnieku mobilās ierīces tika izlādētas.
● Dalībnieka internets nedarbojas. Iespējams, ka problēma ir tā, ka vietai ir slikts tīkla
pārklājums. Dalībniekiem vajadzētu doties ārpusē, lai sniegtu labu signālu savai
mobilajai ierīcei.
Ar tehniskā atbalsta dienestu jāsazinās, ja:
● Dalībnieki atceļ spēli.
● Tīmekļa vietne http://conspirate.io nedarbojas vai nesūta kļūdas. Pirms zvanīšanas
pārbaudiet interneta signālu.
● Nav minēti iepriekš minētie iemesli.
SPĒLES IEGĀDES UN APMAKSAS NOTEIKUMI

Visas cenas norādītas tās valsts oficiālajā valūtā, kurā notiek spēle .
Rezervēšana:
● Spēļu rezervēšana un apmaksa tiek veikta vienlaicīgi ne agrāk kā 36 stundas pirms
spēles sākuma.
● Viena spēles dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt spēles aprakstā norādīto skaitu.
Izņemot situācijas, par kurām atsevišķi vienojas ar administrāciju.
● Dalībnieks apstiprina spēles rezervāciju apmaksājot pilnu summu par spēli.
● Uzreiz pēc veiksmīga maksājuma vēstule tiks nosūtīta uz reģistrācijas laikā norādīto
e-pasta adresi, apstiprinot, ka spēle ir rezervēta. Gadījumā, ja vēstule nav saņemta,
lūdzu, pārliecinieties, ka esat pārbaudījis mapi Spam.
Maksājums:
● Tiešsaistē ar debetkarti vai kredītkarti (VISA, VISA Electron, Maestro un
MasterCard).
● Ar bankas pārskaitījumu, ja maksājuma uzdevums ir pieprasīts.
Tiesības uz atcelšanu:
● Jums ir tiesības atcelt rezervāciju ne vēlāk kā 72 stundas pēc maksājuma veikšanas.
Rezervāciju var anulēt iepriekš, nosūtot e-pastu uz adresi weare@conspirate.io
● Ja klients, kurš pasūtījis vai nopirka spēli, ir juridiski nekompetents vai nav atbildīgs
par pasūtījumu / pirkumu, atbildību par pasūtījumu / pirkumu turēs tās likumīgais

pārstāvis (piemēram, vecāki, pilnvarotie). Šādā gadījumā pasūtījums netiek atcelts un
nauda netiek atmaksāta.
Konfidencialitāte:
● ADIDA CARGO SIA aizsargā indivīdu pamattiesības un brīvības.
● Jūsu personiskā informācija (vārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs) ir nepieciešama
pasūtījuma apstrādei, pakalpojuma sniegšanai un atbalsta sniegšanai. Jūsu personīgā
informācija ir stingri konfidenciāla un netiks iegūta trešajām personām.
● Likumā noteiktajos gadījumos ADIDA CARGO SIA jāatklāj personas dati valsts un
pašvaldību organizācijām.
● ADIDA CARGO SIA veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu
personiskās informācijas drošību, lai pasargātu to no zādzībām, nepiemērotu
lietošanu, kā arī neatļautu piekļuvi, izpaušanu, pāreju un bojājumiem.
● Klients piekrīt personas datu apstrādei.
Mēs vienmēr esam priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem!

