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VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS ORGANIZUOJAMOS AKCIJOS „RINKIS
MIDAS – LAIMĖK DVIGUBAI“ VYKDYMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto bibliotekos organizuojamos akcijos „Rinkis MIDAS – laimėk
dvigubai“ vykdymo taisyklės nustato Vilniaus universiteto bibliotekos (toliau – Biblioteka)
organizuojamos akcijos „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“ (toliau – Akcija) sąlygas,
reikalavimus dalyviams, laimėtojų atrinkimo ir prizų atsiėmimo tvarką.
2. Akcijos tikslas – atkreipti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) akademinės
bendruomenės dėmesį į mokslinių tyrimų duomenų valdymo svarbą ir skatinti ją naudotis
Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacine sistema (toliau –
MIDAS).
3. Akcija vyksta nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.
II SKYRIUS
AKCIJOS DALYVIAI
4. Akcijoje dalyvauja Universiteto akademiniai darbuotojai ir studentai, Akcijos metu
publikuojantys mokslinių tyrimų duomenų rinkinius MIDAS (toliau – Dalyviai).
5. Dalyviai, publikuodami mokslinių tyrimų duomenis ir (arba) jų metaduomenis
MIDAS, privalo laikytis Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymo Nacionalinio atviros prieigos
mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinėje sistemoje taisyklių, patvirtintų Universiteto
rektoriaus 2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. R-168.
6. Akcijoje negali dalyvauti Bibliotekos darbuotojai ir jų šeimos nariai.
III SKYRIUS
AKCIJOS VYKDYMO TVARKA
7. Akcija vyksta dviem etapais: I etapas – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio
31 d.; II etapas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.
8. Dalyvis už kiekvieno mokslinio tyrimo duomenų rinkinio publikavimą MIDAS
įgyja vieną Akcijos dalyvio numerį, galiojantį tuo metu vykstančio Akcijos etapo metu.
9. Dalyvis sukauptus Akcijos dalyvio numerius nuo 2017 m. spalio 9 d. gali
pasitikrinti interneto tinklalapyje – http://biblioteka.vu.lt/midas-akcija (toliau – Akcijos interneto
tinklalapis).
10. Laimėtojai atsitiktinės atrankos būdu atrenkami Bibliotekos generalinės direktorės
įsakymu paskirtų Bibliotekos darbuotojų.
11. Kiekvieną Akcijos etapą yra išrenkami prizų laimėtojai. Atsitiktinė atranka vyksta
tik iš tuo Akcijos etapu įgytų Akcijos dalyvių numerių.
12. Laimėtojai skelbiami Akcijos interneto tinklalapyje per 5 (penkias) darbo dienas po
vykusio Akcijos etapo pasibaigimo dienos.
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IV SKYRIUS
PRIZŲ ATSIĖMIMO TVARKA
13. Akcijos prizų fondą sudaro 20 vnt. dovanų paketų: asmeninė mokslometrinė
analizė pagal duomenų bazių Web of ScienceTM ir ScopusTM duomenis (tik gavus asmens
sutikimą) ir 100 (šimto) eurų vertės dovanų kuponas moksliniams leidiniams įsigyti (po 10 vnt.
kiekvieno Akcijos etapo metu).
14. Dalyvis kiekvieno Akcijos etapo metu gali laimėti daugiau nei vieną prizą, bet ne
daugiau kaip du prizus per visą Akcijos laikotarpį.
15. Prizų atsiėmimo sąlygos:
15.1. Biblioteka per 5 (penkias) darbo dienas po vykusio Akcijos etapo pasibaigimo
dienos asmeniškai informuoja laimėtojus;
15.2. laimėtojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo asmeniško informavimo apie
laimėjimą dienos turi patikslinti publikacijų sąrašą ir nurodyti mokslinius leidinius, kuriuos
pageidautų įsigyti. Leidinių užsakymo suma negali viršyti laimėto dovanų kupono vertės. Jeigu
užsakymo suma yra mažesnė nei kupono vertė, skirtumas laimėtojui negrąžinamas. Biblioteka
apie laimėtojo pageidautų mokslinių leidinių įsigijimą praneša laimėtojui;
15.3. laimėtojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėtų
prizų, laimėtojo pageidautų mokslinių leidinių, įsigijimą privalo atsiimti laimėtus prizus.
16. Laimėtojui per nurodytus terminus nepatikslinus publikacijų sąrašo bei
nenurodžius pageidaujamų įsigyti mokslinių leidinių, lėšos, skirtos laimėtiems prizams įsigyti,
grąžinamos Universitetui. Laimėtojui per nurodytą terminą neatsiėmus laimėtų prizų, pagal
laimėtojo pageidavimą įsigytų mokslinių leidinių, šie lieka Bibliotekos nuosavybe.
17. Prizai į pinigus ar į kitus daiktus ar paslaugas nekeičiami.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Biblioteka turi teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas, apie tai iš anksto
informavusi Akcijos interneto tinklalapyje.
_________________

