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‟BEIGU SPĒLES” SACENSĪBU
OFICIĀLIE NOTEIKUMI
VERSIJA: LATVIJA
‟Beigu spēles” sacensību oficiālie noteikumi
Piedaloties jebkurā ‟Beigu spēles” sacensību (‟Sacensības”) daļā,
dalībnieks piekrīt, ka uz viņu attiecas oficiālie spēles noteikumi
(‟Oficiālie noteikumi”) un ka viņš pilnībā tos ievēros. Dalībnieka
pienākums ir ievērot oficiālos noteikumus visu sacensību laiku (saskaņā
ar zemāk izklāstīto). Sacensību noteikumi būs pieejami oficiālajā vietnē
www.endgamerules.com (‟Oficiālajā vietnē”) visu sacensību laiku.
Lai dalībnieks būtu tiesīgs kļūt par sacensību uzvarētāju, viņam jāievēro
oficiālie noteikumi. Gadījumā, ja dalībnieks pārkāpj, mēģina pārkāpt vai
neievēro oficiālos noteikumus, viņu var diskvalificēt no sacensībām un
saukt pie atbildības saskaņā ar piemērojamo likumu. Dalībnieku var
diskvalificēt no sacensībām un saukt pie atbildības arī tad, ja viņš
pārkāpj, mēģina pārkāpt vai neievēro kādu šajā gadījumā piemērojamu
likumu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar privātuma vai kiberdrošības
likumiem vai noteikumiem, vai jebkuriem programmatūras vai citas
licences noteikumiem) (‟Piemērojamais likums”).
Panākumi sacensībās ir atkarīgi nevis no nejaušības un veiksmes, bet no
dalībnieka spējām atrisināt uzdevumus.
Reģistrācija
Romānā ‟Beigu spēle: Aicinājums” notiek paslēptas atslēgas meklējumi.
Sacensībās jāatrisina vairāki uzdevumi un ar romānu saistītas norādes.
Gan romāna drukātajā, gan elektroniskajā versijā (‟Grāmata”) iekļautas
dažas norādes un uzdevumi, kas jāizmanto sacensību 1. etapā (kā norādīts
zemāk). Pirms sacensību sākšanas dalībniekam jāreģistrējas sacensībām
www.keplerfuturistics.com un jāsniedz visas nepieciešamās ziņas par
sevi. Dalībai sacensībās nepieciešams: 1) grāmata; 2) pieeja internetam
un iespēja to lietot; 3) Google interneta konts. Dalībnieka gaitām visā
sacensību laikā sekos uzņēmums Third Floor Fun, LLC (‟Sponsors”).
Dalībniekam tiks norādīta interneta vietne, kurā viņš visu sacensību laiku
varēs piekļūt informācijai par savu progresu. Dalībnieks varēs piekļūt šai
informācijai, izmantojot savu Google interneta kontu.
Ar šo grāmatu saistītu mobilo ierīču aplikāciju pirkumi nepalīdzēs
dalībniekam sasniegt labākus rezultātus sacensībās. Dalībniekam netiek
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prasīts lejuplādēt, izmantot vai spēlēt mobilo ierīču aplikācijās piedāvātās
spēles, kas saistītas ar grāmatu, lai piedalītos vai uzvarētu sacensībās.
Spēles noteikumi
Sacensības piedāvā Sponsors. Ne SIA Egmont Latvija (‟Latviešu
izdevuma izdevējs”), nedz arī kāds cits izdevējs jebkurā citā jurisdikcijā
(kopā ar latviešu izdevuma izdevēju saukts par ‟Izdevējiem”) nav ne
dalībnieks, ne Sponsors, ne administrators vai kā citādi atbildīgs par
sacensību norisi un rīkošanu.
Grāmatā ietvertās norādes var palīdzēt atrisināt sacensību uzdevumus.
Grāmatā ietvertās norādes var aizvest līdz citiem uzdevumiem, kas nav
ietverti grāmatā. Norādes var būt tekstuālas, vizuālas, kodu, šifru un/vai
hipersaišu (URL), un/vai sociālo mediju formā. Grāmata var saturēt
informāciju, ko iespējams noturēt par norādi, bet tā tāda var nebūt.
Dalībniekam pašam jāizlemj, kura informācija ir noderīga sacensību
uzdevumu risināšanā. Visi dalībnieki saņems vienādas norādes un
uzdevumus. Tomēr dažiem dalībniekiem norādes un uzdevumi var būt
pieejami agrāk atkarībā no ātruma, kādā viņi atrisina uzdevumus, kā tas
paskaidrots zemāk. Romāna audiogrāmatās nav iekļautas sacensību
uzdevumu risināšanai nepieciešamās vizuālās norādes.
Ir darīts viss iespējamais, lai Sponsora sniegtā informācija, kas ļauj
dalībniekam piedalīties sacensībās, būtu pilnīga un precīza. Tomēr dažas
sacensību norādes un uzdevumi var šķist neprecīzi vai kļūdaini. Atsevišķa
informācija var šķist noderīga, taču nav teikts, ka tā ir norāde. Ja
Sponsors atradīs kādu neuzmanības kļūdu, tas izlabos kļūdu ar komerciāli
saprātīgiem līdzekļiem. Ja dalībniekam šķiet, ka viņš atradis kļūdu, viņš
var informēt par to Sponsoru, izmantojot noteikumos norādīto
kontaktinformāciju.
Katra atsevišķā uzdevuma atrisinājums aizvedīs līdz nākamajiem
uzdevumiem, līdz būs sasniegts pēdējais uzdevums. Daži uzdevumi, kas
jāatrisina, lai uzvarētu sacensībās, 2014. gada 7. oktobrī (‟Sākuma
datums”) vēl nebūs pieejami. Tāpēc pēdējā konkrētajā brīdī pieejamā
uzdevuma atrisināšana vēl nenozīmē, ka atrisināti visi sacensību
uzdevumi. Uzdevumi sacensību laikā tiks publicēti divos etapos.
Sacensību pirmais etaps (‟1. etaps”) sākas norādītajā sākuma datumā.
Sacensību otrais etaps (‟2. etaps”) tiks sadalīts trijās pakāpēs, un
uzdevumus, kas saistīti ar šīm pakāpēm, publicēs trijos dažādos datumos.
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Datumu, kurā tiks publicēti katras pakāpes uzdevumi, noteiks tikai un
vienīgi Sponsors. Dalībniekiem šos datumus paziņos, izmantojot
dalībnieku reģistrācijas laikā sniegto kontaktinformāciju. Piekļuve katras
2. etapa atsevišķās pakāpes uzdevumiem tiks nodrošināta, vadoties pēc tā,
cik ātri dalībnieks atrisinājis iepriekšējā etapa vai pakāpes uzdevumus
attiecībā pret citiem dalībniekiem. Tie dalībnieki, kas ātrāk atrisinās
uzdevumus, tiks atalgoti ar drīzāku piekļuvi nākamajiem uzdevumiem
attiecībā 10:1. Kad visi dalībnieki, kuriem ir tiesības uz paātrinātu
piekļuvi nākamajai sacensību pakāpei, to būs saņēmuši, piekļuvi
nākamajai sacensību pakāpei saņems pārējie dalībnieki, kas sekmīgi
izpildījuši visus iepriekšējā etapa vai pakāpes uzdevumus. Piemēram, ja
spēlētājs C pabeidz 2. etapa 1. pakāpes uzdevumu pēc 1) 2. etapa 2.
pakāpes uzdevuma publicēšanas datuma un 2) visi dalībnieki, kuriem ir
tiesības uz paātrinātu piekļuvi 2. etapa 2. pakāpes uzdevumiem, to jau ir
saņēmuši, tad spēlētājs C nekavējoties saņem pieeju 2. etapa 2. pakāpes
pirmajam uzdevumam.
Informāciju, kas saistīta ar 2. etapa uzdevumu publicēšanas datumiem un
ziņām par piekļuvi sacensību nākamās pakāpes pirmajam uzdevumam,
Sponsors izplatīs, izmantojot reģistrācijas laikā sniegto sacensību
dalībnieku kontaktinformāciju. Sponsors neuzņemas nekādu atbildību par
to, ka visi uzdevumi vai kāda to daļa nav pieejami visiem dalībniekiem
vienlaikus, vai par to, ka dalībnieks nav sācis konkrēto sacensību daļu
laikā, kad tā padarīta pieejama attiecīgajam dalībniekam (neatkarīgi no
iemesla). Minēto atbildību neuzņemas arī sponsora tiešie un netiešie
mātes uzņēmumi, saistītie uzņēmumi, filiāles un to vadītāji, darbinieki un
aģenti (kopā ‟Sponsora puse”), izplatītāji, tīmekļvietņu dizaineri,
reklāmdevēji, pasūtījuma izpildītāji, apdrošināšanas aģentūras,
auditoraģentūras, visi, kas iesaistīti sacensību administrēšanā, veidošanā
un īstenošanā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkuru organizāciju,
kurai ir līgums ar Sponsoru par Lielās balvas izstādīšanu (kā norādīts
zemāk) (kas šo oficiālo noteikumu publicēšanas brīdī ir Desert Palace,
Inc. d/b/a Caesars Palace). Arī visi to attiecīgie mātes uzņēmumi,
atvasinājumi un filiāles (kopā „Sacensību īstenošanas puses”) un izdevēji
neuzņemas nekādu atbildību par to, ka visi uzdevumi vai kāda to daļa nav
pieejami visiem dalībniekiem vienlaikus, vai par to, ka dalībnieks nav
sācis konkrēto sacensību daļu laikā, kad tā padarīta pieejama attiecīgajam
dalībniekam (neatkarīgi no iemesla). Jebkura puse, kurai ir līgums ar
Sponsoru par Lielās balvas izstādīšanu (kā norādīts zemāk) (kas šo
oficiālo noteikumu publicēšanas brīdī ir Desert Palace, Inc. d/b/a
Caesars Palace), un/vai jebkura tās filiāle un/vai mātes uzņēmums ir
sacensību īstenošanas puse, bet nav šo sacensību Sponsors. Izdevēji nav
sacensību īstenošanas puses. Ar grāmatu saistīto mobilo ierīču aplikāciju
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pirkšana nedod dalībniekiem iespēju piekļūt ar sacensībām saistītajiem
uzdevumiem ātrāk un nepalīdzēs viņiem veiksmīgāk virzīties uz priekšu
sacensībās.
Pirmais pilntiesīgais dalībnieks, kurš būs uzvarējis, atrisinot visus
sacensību uzdevumus, saņems atslēgu, ar kuru varēs atslēgt krātuvi ar
Lielo balvu. Ne atslēgas, ne Lielās balvas iegūšana nav saistīta ar kādas
vietas, objekta vai virsmas sagraušanu, bojāšanu, apgānīšanu vai
ielaušanos. Uzdevumus var atrisināt vienīgi, liekot lietā personīgo
intelektu un prasmes. Panākumi sacensībās ir atkarīgi nevis no nejaušības
un veiksmes, bet dalībnieka spējām atrisināt uzdevumus.
Ja dalībnieka rīcība un uzvedība sacensībās 1) ir kaitējoša citam
dalībniekam, 2) var tikt uzskatīta par kaitinošu, uzbrūkošu, draudīgu vai
uzmācīgu citam dalībniekam vai personai, vai 3) dod šim dalībniekam
negodīgas priekšrocības attiecībā pret jebkuru citu dalībnieku (ieskaitot,
bet neaprobežojoties ar mēģinājumu uzlauzt kādu tīmekļa vietni un/vai
elektronisko mediju, kas tiek izmantots sacensībās), šo dalībnieku var
nekavējoties diskvalificēt no sacensībām. Dalībnieks nepārprotami piekrīt
nepublicēt nevienā medijā savus uzskatus par pareizu vai nepareizu
jebkura sacensībās iekļautā uzdevuma atrisinājumu (vai tā daļām). Par šī
noteikuma pārkāpšanu sacensību dalībnieku var nekavējoties
diskvalificēt. Lai piedalītos sacensībās, dalībnieks drīkst izmantot tikai
vienu Google interneta kontu. Par vairāk nekā viena Google interneta
konta izmantošanu, lai piedalītos sacensībās, dalībnieku var nekavējoties
diskvalificēt.
Tiesības piedalīties
Sacensībās nedrīkst piedalīties neviens turpmāk minēto organizāciju
vadītājs, amatpersona, darbinieks vai aģents (vai vadītāja, amatpersonas,
darbinieka vai aģenta tiešais ģimenes vai mājsaimniecības loceklis) no 1)
Sponsora puses, 2) jebkuras Sponsora iesaistīto pušu puses, 3) jebkuras
sacensību rīkotāju puses, 4) jebkura izdevēja puses.
Lai piedalītos sacensībās, dalībniekam jābūt fiziskai personai, kas
sasniegusi vismaz trīspadsmit (13) gadu vecumu. Tomēr, ja attiecīgās
dzīves vietas valsts likumi paredz augstāku pieļaujamā vecuma slieksni,
lai piedalītos šīm sacensībām līdzīgos pasākumos, jāpiemēro augstākais
vecuma slieksnis. Personām, kas nav sasniegušas pilngadību saskaņā ar
attiecīgās dzīves vietas valsts likumiem (Latvijā – astoņpadsmit (18) gadu
vecumu), jāsaņem vecāku vai likumīgā aizbildņa, ja tāds iecelts, atļauja
piedalīties sacensībās. Lai dalībnieks būtu tiesīgs saņemt Lielo balvu,
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sacensību uzvarētājam, uzvarētāja vecākiem vai likumīgajam aizbildnim,
ja tāds iecelts, jāparaksta W-9 vai W-8 (ASV nerezidentiem) veidlapa (kā
norādīts zemāk). Ja tas ir pieļaujams attiecīgajā jurisdikcijā, dalībniekam
jāļauj pārbaudīt savu biogrāfijas datu patiesumu (kā norādīts zemāk) (W9 vai W-8 veidlapa, apliecināta rakstveida liecība un biogrāfijas datu
pārbaudes rezultāti kopā tiek saukti par ‟Balvas dokumentiem”), kad un
ja Sponsors to pieprasa. Balvas dokumenti jāiesniedz Sponsoram zemāk
norādītajā laikā.
Grāmatu drīkst iegādāties jebkurš un jebkurā vietā, kur tā tiek pārdota.
Tomēr tiesības piedalīties sacensībās noteiks dalībnieka dzīves vietas
valstī spēkā esošais piemērojamais likums un oficiālie noteikumi.
Sacensības neattiecas uz to valstu iedzīvotājiem, kurās piedalīšanās
sacensībās būtu piemērojamā likuma pārkāpums.
Kā tiek noteikts uzvarētājs
Pirmais pilntiesīgais dalībnieks, kurš būs atrisinājis visus uzdevumus,
ieguvis atslēgu un tādējādi saņēmis Sponsora apstiprinājumu saskaņā ar
zemāk izklāstīto procedūru, varēs atvērt krātuvi, kurā glabājas Lielā
balva. Sacensības turpināsies no sākuma datuma līdz: 1) datumam, kurā
visi uzdevumi ir atrisināti, atslēga saņemta, uzvarētājs apstiprināts, un
Sponsors publiski pasludinājis sacensību uzvarētāju, vai 2) līdz 2016.
gada 7. oktobrim (‟Beigu datums”). Sacensību beigas atkarīgas no tā,
kurš no minētajiem diviem datumiem pienāks ātrāk. Laika posms, kurā
notiks sacensības, tiks saukts par ‟Sacensību periodu”.
Sponsors sazināsies ar pirmo personu, kas atrisinājusi visus sacensību
uzdevumus, izmantojot kontaktinformāciju, kuru, reģistrējoties
sacensībām, sniedzis attiecīgais dalībnieks. Ja nepieciešams, Sponsors
turpinās sazināties ar personām, kas atrisinājušas visus sacensību
uzdevumus tādā kārtībā, kādā tās pabeigušas sacensības, līdz par
sacensību uzvarētāju tiks apstiprināts viens pilntiesīgs dalībnieks. Kamēr
Sponsors nav publiski izziņojis sacensību uzvarētāju, persona, ar kuru
Sponsors ir sazinājies, piekrīt sacensību periodā nesniegt nekādus
publiskus paziņojumus ne sociālo mediju vietnēs, ne emuāros, ne citās
mediju platformās par to, ka šī persona atrisinājusi visus uzdevumus.
Lielo balvu saņems tikai viens uzvarētājs. Gadījumā, ja neviens
pilntiesīgs dalībnieks līdz beigu datumam nebūs atrisinājis visus
uzdevumus, Sponsors noteiks uzvarētāju saskaņā ar citiem šeit
izklāstītajiem noteikumiem par tiesībām tikt izraudzītam. Sponsors
vadīsies pēc tā, kurš dalībnieks sacensību periodā sacensībās ticis vistālāk
saskaņā ar Sponsora rīcībā esošās iekšējās sekošanas sistēmas datiem.
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Apstiprināšanas procesā attiecīgajam uzvarētājam pēc Sponsora
pieprasījuma vajadzēs pierādīt, ka viņš sekmīgi atrisinājis visus
sacensībās iekļautos uzdevumus. Neizšķirta rezultāta gadījumā tiks
uzdots papilduzdevums. Lai apstiprinātu tiesības saņemt balvu,
uzvarētājam (vai viņa/viņas vecākiem vai likumīgajam aizbildnim, ja tāds
iecelts) jānoformē balvas dokumenti.
Sacensībās var uzvarēt tikai viens cilvēks. Tāpēc dalībnieku sadarbība ir
kategoriski aizliegta. Ja minētais aizliegums netiek ievērots un dalībnieki
sacensībās tomēr sadarbojas, šāda sadarbība atbrīvo Sponsora pusi no
jebkādas atbildības par visām norunām un vienošanām, kuras dalībnieki
savstarpēji noslēguši. Ja kāda iemesla dēļ Sponsora pusei rodas kādi
maksājumi vai izdevumi (ieskaitot juridiskos izdevumus) saistībā ar
spēkā esošu līgumu starp sacensību dalībniekiem, visi šīs sadarbības
dalībnieki kopīgi un atsevišķi apņemas kompensēt Sponsora pusei
jebkādus šādus izdevumus un maksājumus.
Lielā balva
Sacensību uzvarētājs saņems balvu: zelta monētas 500 008.00 ASV
dolāru vērtībā pēc 2014. gada 11. augusta kursa (‟Lielā balva”). Lielā
balva jāpieņem tādā formā, kādā to pasniedz; aizvietošana ar skaidru
naudu netiek pieļauta. Nevienas citas balvas, izņemot Lielo balvu, nebūs.
Visus piemērojamos nodokļus, kas saistīti ar Lielās balvas iegūšanu, sedz
tikai un vienīgi sacensību uzvarētājs. Citās valstīs, izņemot ASV, Lielā
balva vai tās daļa var tikt aizturēta līdz apstiprinājuma saņemšanai, ka
attiecīgie nodokļi ir samaksāti vai ieturēti. Potenciālajam uzvarētājam
jāparaksta un piecu (5) darba dienu laikā pēc Sponsora paziņojuma, ka
potenciālais uzvarētājs ir uzvarējis sacensībās, jāiesniedz Sponsoram
Valsts ieņēmumu dienesta (‟VID”) apstiprināta veidlapa (vai citas
attiecīgās izziņas par nodokļu nomaksu, ko Sponsors uzskata par
vajadzīgu pieprasīt no attiecīgās jurisdikcijas līdzīgā nolūkā). Tā nodokļu
gada beigās, kurā piešķirta Lielā balva, uzvarētājs saņems veidlapu 1099
(un/vai citu attiecīgu dokumentu atkarībā no uzvarētāja dzīves vietas
valsts), kurā būs uzrādīta naudas summa, kas vienlīdzīga Lielajai balvai,
lai varētu aprēķināt ienākuma nodokli. Uzvarētājam jāziņo par Lielo
balvu VID vai citai attiecīgai nodokļu administrēšanas iestādei saskaņā ar
piemērojamo likumu. Ja potenciālais uzvarētājs: 1) neparaksta un
neiesniedz Sponsora pieprasītos dokumentus norādītajā laikā; 2)
neiesniedz Sponsoram (vai citai pusei, kas darbojas tā vārdā) informāciju
par derīgu individuālo sociālās apdrošināšanas numuru, kas tam piešķirts
(vai tam ekvivalentu numuru attiecīgajā jurisdikcijā) norādītajā laikā; 3)
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nav pareizi reģistrējies nodokļu iekasēšanas iestādēs; vai 4) nav ievērojis
nodokļu likumus savā jurisdikcijā, un tāpēc Sponsors (vai cita puse, kas
darbojas tā vārdā) nevar precīzi iesniegt ziņas par nodokļiem, kas saistīti
ar Lielās balvas saņemšanu, tiks uzskatīts, ka potenciālais uzvarētājs
atsakās no jebkādām tiesībām uz Lielo balvu. Tādā gadījumā atslēgu
saņems un pēc Sponsora apstiprinājuma tiks pasludināts par uzvarētāju
nākamais cilvēks, kas sacensību periodā atrisinājis visus uzdevumus.
Neizšķirta rezultāta gadījumā tiks uzdots papilduzdevums. Uzvarētājam ir
pienākums konsultēties ar nodokļu speciālistu par dažādiem nodokļiem,
kas saistīti ar Lielās balvas izcīnīšanu un saņemšanu.
Iespējams, uzvarētājam būs nepieciešamas brīvdienas, lai ceļotu uz
Amerikas Savienotajām Valstīm pēc Lielās balvas. Tikai un vienīgi
uzvarētājs pats atbild par nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem, lai
saņemtu Lielo balvu, un jebkurus ar to saistītos izdevumus uzņemas tikai
un vienīgi uzvarētājs pats. Uzvarētājam pašam jāsedz savi ceļošanas un
apmešanās izdevumi, kas radušies, lai saņemtu Lielo balvu. Sponsors par
Lielās balvas saņemšanu no uzvarētāja nekādu samaksu neiekasēs.
Publicitāte un privātums
Potenciālajam uzvarētājam būs jāparaksta saistību un publicitātes
apliecinājums par tiesībām tikt izraudzītam (‟Apliecinājums”, angļu val. ‟Affidavit”). Šis apliecinājums apstiprinās, ka potenciālais uzvarētājs ir
pilntiesīgs sacensību dalībnieks, kurš atbilst visiem sacensību kritērijiem
un nepārkāpj piemērojamo likumu. Ja izrādās, ka potenciālais uzvarētājs
pārkāpj piemērojamo likumu vai kādu citu sacensību likumu vai
noteikumu, piesardzības apsvērumu dēļ potenciālo uzvarētāju var
diskvalificēt, un šādā gadījumā šī persona nesaņems Lielo balvu. Personu
var diskvalificēt, ja kāda pārkāpuma rezultātā potenciālais uzvarētājs ir
ieguvis priekšrocības attiecībā pret citiem sacensību dalībniekiem.
Gadījumā, ja potenciālais uzvarētājs nav uzskatāms par pilngadīgu
saskaņā ar savas dzīves vietas valsts likumiem, apliecinājums jāparaksta
nepilngadīgā vecākiem (vai likumīgajam aizbildnim, ja tāds iecelts), lai
šāds dalībnieks varētu iegūt Lielo balvu. Ja potenciālais uzvarētājs (vai šī
dalībnieka vecāki vai likumīgais aizbildnis gadījumā, ja potenciālais
uzvarētājs nav pilngadīgs) atsakās parakstīt apliecinājumu piecu (5) darba
dienu laikā pēc Sponsora prasības, potenciālais uzvarētājs tiks
diskvalificēts. Diskvalifikācijas gadījumā atslēgu saņems un pēc
Sponsora apstiprinājuma par uzvarētāju tiks pasludināts nākamais cilvēks,
kurš sacensību periodā būs atrisinājis visus uzdevumus. Neizšķirta
rezultāta gadījumā tiks uzdots papilduzdevums.
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Saskaņā ar piemērojamo likumu uzvarētājs pilnībā nodod Sponsora
pusēm absolūtas, mūžīgas un neatsaucamas pasaules tiesības un atļaujas
izmantot savu līdzību, tēlu, ārējo izskatu, balsi, vārdu un/vai jebkurus no
tā atvasinātus vai uz to balstītus materiālus (‟Tēls”) jebkurā šobrīd
zināmā vai nākotnē izgudrotā veidā vai medijā jebkādiem komerciāliem
un nekomerciāliem mērķiem. Uzvarētājam jāpieņem jebkura publicitāte,
kas saistīta ar uzvaru sacensībās, kā pilnīga un nedalāma balvas
dokumentu sastāvdaļa un jāatsakās no jebkādām prasībām pēc papildu
kompensācijas vai atlīdzības par uzvarētāja tēla izmantošanu (ja vien
šādu atteikšanos neaizliedz piemērojamais likums; tādā gadījumā
uzvarētājam jāuzskata daļa no Lielās balvas, ko pēc saviem ieskatiem
nosaka Sponsors, kā atlīdzība par atteikšanos no šādām prasībām).
Uzvarētājs piekrīt, ka jebkuras Sponsora puses darbības netiks traktētas
kā uzvarētāja morālo tiesību vai citu ekvivalentu noteikumu vai
vispārpieņemto likumu pārkāpums.
Sponsors var lūgt uzvarētāju piedalīties ar grāmatu un sacensībām
saistītos publicitātes pasākumos, izņemot gadījumus, kad to aizliedz
piemērojamais likums. Sponsors pēc saviem ieskatiem var lūgt
uzvarētājam iesniegt nepieciešamos dokumentus vai/un sadarboties, lai
iegūtu informāciju konfidenciālu biogrāfijas faktu pārbaudei. Šie
dokumenti var būt nepieciešami, lai apstiprinātu tiesības saņemt balvu un
palīdzētu konstatēt, vai (pēc Sponsora ieskatiem) šādas personas vārda
vai tēla izmantošana grāmatas vai sacensību reklamēšanā vai publicitātes
pasākumos neizraisīs pret Sponsoru vērstu publisku neslavu, nicinājumu,
skandālu vai izsmieklu, vai (pēc Sponsora ieskatiem) neatstās citādi
nelabvēlīgu iespaidu uz Sponsoru, grāmatu vai sacensībām (‟Biogrāfijas
pārbaude”). Biogrāfijas pārbaude notiks saskaņā ar piemērojamo likumu,
un tai netiks pakļauta neviena persona, kas jaunāka par astoņpadsmit (18)
gadiem. Sponsors patur tiesības jebkādu iemeslu dēļ atturēties no
reklāmas vai publicitātes pasākumiem, kas saistīti ar uzvarētāju.
Ja oficiālajos noteikumos nav noteikts citādi, Sponsors izmantos saistībā
ar sacensībām iegūto informāciju atbilstoši privātuma politikai, kas
publicēta oficiālajā vietnē. Saistībā ar sacensībām iegūto informāciju
drīkst izpaust sacensību rīkotāju pusēm, Sponsora pusēm un citiem
Sponsora partneriem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izdevējiem (kas
kopīgi apzīmēti kā ‟Informācijas saņēmēji”). Piedaloties sacensībās,
dalībnieks dod informācijas saņēmējiem tiesības izmantot šo informāciju
jebkādiem mērķiem, ko pieļauj piemērojamais likums un kas nepārkāpj
informācijas saņēmēja noteikto privātuma politiku. Sacensību rīkotāju
puses, Sponsora puses un jebkuri citi Sponsora partneri drīkst noteikt
savu privātuma politiku, kas atšķiras no sacensībās piemērojamās
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privātuma politikas. Sponsors aicina dalībniekus iepazīties arī ar visu citu
saistībā ar sacensībām apmeklējamo tīmekļa vietņu privātuma politiku.
Atbrīvošana no atbildības
Sponsora puses un izdevēji, un visi to attiecīgie vadītāji, amatpersonas,
darbinieki un aģenti neuzņemas nekādu atbildību par dalībnieka
darbībām, kas saistītas ar dalību sacensībās, ieskaitot atslēgas meklēšanu.
Tikai un vienīgi dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par jebkuru
kaitējumu nodarīšanu vai piemērojamā likuma pārkāpumu, vai īpašuma
bojāšanu. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, izdevēji nav Sponsora
puses.
Ne Sponsora puses, ne izdevēji nav atbildīgi par to, ka dalībnieks dzīvo
jurisdikcijā, kur šādas sacensības nav atļautas. Ne Sponsora puses, ne
sacensību rīkotāju puses, ne izdevēji neuzņemas risku, atbildību vai
izdevumus, kas radušies dalībnieka vai jebkuras citas personas rīcības
rezultātā sacensību gaitā. Ne Sponsora puses, ne sacensību rīkotāju puses,
ne izdevēji neuzņemas atbildību par kaitējumiem, traumām vai nāves
gadījumiem, ja tādi rodas no vai saistībā ar dalību sacensībās vai oficiālo
noteikumu izpildi. Ja piemērojamais likums nepieļauj šādu atbrīvošanu
no atbildības vai ierobežojumu, kas saistīts ar tīšiem vai netīšiem
kaitējumiem, šis ierobežojums uz dalībnieku neattiecas. Šādos gadījumos
attiecīgās puses atbildība nepārsniegs maksimālo atbildību, kādu paredz
piemērojamais likums.
Ne Sponsora puses, ne izdevēji nenodrošina civiltiesisko apdrošināšanu
personām, grupām, organizācijām, uzņēmumiem, skatītājiem vai citiem
sacensībās iesaistītajiem.
Sponsora puses, sacensību rīkotāju puses un izdevēji neuzņemas nekādu
atbildību par: 1) nepareizu vai neprecīzu informāciju, ko sacensību
reģistrācijas laikā sniedzis dalībnieks, vai par ar sacensībām saistītiem
nepilnīgiem, kļūdainiem vai bojātiem elektroniskajiem datiem; 2) jebkuru
cilvēcisku kļūdu, tehnisku kļūmi, trūkumu, kļūdu, izlaistiem, izdzēstiem
datiem, pārrāvumu, defektu, darbības aizkavēšanos vai sakaru līnijas
kļūmi neatkarīgi no iemesla, kas saistīta ar iekārtām, sistēmām, tīkliem,
līnijām, satelītiem, serveriem, datoriem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas
izmantoti jebkurā sacensību norises aspektā; 3) interneta vai citu sakaru
līdzekļu nepieejamību vai neesamību; vai 4) jebkuriem dalībnieka vai
citas personas datora vai mobilās ierīces bojājumiem, kas var būt saistīti
ar vai radušies mēģinājumā piedalīties sacensībās, vai lejuplādējot ar
sacensībām saistītus materiālus. Ja kaut kāda iemesla dēļ sacensības nav
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iespējams pabeigt tādu iemeslu dēļ, kas var būt saistīti, bet neaprobežojas
ar datora inficēšanos ar vīrusu, ielaušanos, neatļautu iejaukšanos,
krāpšanu, tehniskām kļūmēm, katastrofāliem laikapstākļiem (ieskaitot,
bet neaprobežojoties ar lietu, negaisu, plūdiem vai zemestrīci),
ugunsgrēku, eksploziju vai dabas stihiju, iekārtu bojājumu vai citiem
iemesliem, kas nepakļaujas Sponsora varai, vai citu iemeslu dēļ, kas
varētu bojāt vai ietekmēt šo sacensību administrēšanu, drošību,
taisnīgumu, integritāti vai pienācīgu norisi, tad Sponsors patur tiesības
pēc saviem ieskatiem atcelt, pārveidot vai uz laiku pārtraukt sacensības
pilnībā vai daļēji un nav atbildīgs dalībnieku vai trešo pušu priekšā.
Dalībnieks pieļaujamajās maksimālajās robežās atbrīvo Sponsora puses,
sacensību rīkotāju puses un izdevējus piemērojamā likuma ietvaros no
jebkuras civiltiesiskās atbildības, prasībām par zaudējumiem, tiesiskiem
strīdiem, izmaksām, pārbaudēm, kompensācijām, honorāriem (ieskaitot,
bet neaprobežojoties ar advokāta honorāriem, korporatīvajām
juridiskajām izmaksām, profesionālo, medicīnisko, ekspertu un
konsultantu pakalpojumu izmaksām, izmeklētāju honorāriem un
tēriņiem), kā arī par jebkādām traumām, bojājumiem vai zaudējumiem,
kas radušās personām vai īpašumam. Civiltiesiskā atbildība, prasības un
cits iepriekš uzskaitītais var būt saistīts ar: 1) piekļuvi jebkuriem
sacensību materiāliem; 2) iesaistīšanos vai dalību jebkurā sacensību
aspektā; 3) Lielās balvas saņemšanu, iegūšanu īpašumā, pareizu vai
nepareizu tās izmantošanu; 4) sagatavošanos, piedalīšanos vai ceļošanu
saistībā ar sacensībām vai jebkuru ar sacensībām saistītu notikumu; 5)
ikvienu un visām citu dalībnieku darbībām, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar dalībnieka kontaktiem ar citiem dalībniekiem, kas
saistīti ar uzdevumu risināšanu vienatnē vai sadarbībā ar citiem (par spīti
augstāk izteiktajam kategoriskajam aizliegumam); 6) tipogrāfijas vai
citām kļūdām oficiālajos noteikumos, jebkuru paziņojumu, kas saistīts ar
sacensībām, un Lielās balvas uzvarētāja paziņošanu; un 7) apmelošanu,
neslavas celšanu, nomelnošanu, pārkāptām personas tiesībām uz
privātumu un publicitāti, vai jebkuriem citiem apgalvojumiem vai rīcību,
kas pamatojas uz vai ir saistīta ar Sponsora pušu, sacensību rīkotāju pušu,
izdevēju un viņu attiecīgo partneru darbību saistībā ar piešķirtajām
tiesībām izmantot dalībnieka tēlu vai citām tiesībām.
Saskaņā ar šeit izklāstīto vispārējo atbrīvošanu no atbildības dalībnieks ar
šo: 1) uzņemas risku, ka var pastāvēt svarīgi fakti vai apstākļi, kuri
būtiski atšķiras no tiem, kas šajā brīdī zināmi dalībniekam (vai kurus tas
uzskata par patiesību), 2) atsakās no Kalifornijas Civillikuma 1542. panta
vai cita līdzīga likuma piemērojamības saskaņā ar oficiālo noteikumu
punktiem.
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Taču, neskatoties uz augšminēto, ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kaut
kādu iemeslu dēļ atzīst šo atbrīvošanu no atbildības par spēkā neesošu,
dalībnieks piekrīt, ka, piedaloties sacensībās: 1) visi strīdi, pretenzijas un
prasības, kas radušās saistībā ar sacensībām vai kompensācijām, jārisina
individuāli, neierosinot kolektīvo prasību; 2) jebkuras pretenzijas,
spriedumi un kompensācijas nepārsniegs faktiskos un citus pierādītus
izdevumus, ieskaitot izmaksas, kas radušās sakarā ar dalību sacensībās,
bet nekādā gadījumā ne juridisko pakalpojumu izmaksas; un 3)
dalībniekam nav nekādu tiesību uz kompensācijām, un ar šo viņš atsakās
no prasībām pēc soda naudas, tīšu vai netīšu bojājumu kompensācijas un
jebkurām citām tiesībām palielināt zaudējumu kompensāciju. Uzvarētājs
pats uzņemas risku par Lielās balvas zaudējumu vai tās bojāšanu pēc tam,
kad tā nodota viņa rīcībā. Sponsors neuzņemas nekādu atbildību vai
garantijas par Lielās balvas izskatu, drošību vai izmantošanu.
Atbrīvošana attiecas un ir piemērojama, ietver un sedz visus nezināmos,
neparedzētos, neplānotos, negaidītos kaitējumus, traumas un zaudējumus,
atbildības un to sekas, un ne tikai.
Interpretācija un strīdi
Oficiālie noteikumi ir pakļauti Sponsora interpretācijai, un visi Sponsora
pieņemtie lēmumi un interpretācijas ir galīgas. Jebkura oficiālo
noteikumu interpretācija, paskaidrojums vai labojums stājas spēkā
nekavējoties pēc to publicēšanas oficiālajā vietnē. Dalībnieks piekrīt, ka,
piedaloties sacensībās vai izmantojot ar tām saistītas mobilo ierīču
aplikācijas un tīmekļa vietnes, viņš ir paudis savu piekrišanu šīm
interpretācijām, paskaidrojumiem un labojumiem.
Ja oficiālajos noteikumos nav norādīts citādi, jebkuru dalībnieka un
Sponsora strīdu, pretenziju vai nesaskaņu gadījumā, kas radušies saistībā
ar oficiālajiem noteikumiem vai sacensībām un kurus nevar atrisināt
citādi, tie jāiesniedz izskatīšanai arbitrāžā saskaņā ar šajā punktā
izklāstītajiem noteikumiem. Arbitrāžu nodrošinās JAMS (Juridiskās
arbitrāžas un mediācijas dienests) Ņujorkā, ASV, šķīrējtiesa saskaņā ar
tobrīd spēkā esošajiem JAMS arbitrāžas noteikumiem. Arbitrāžas
lēmumu drīkst pārsūdzēt jebkurā kompetentā tiesu instancē. Ja
piemērojamais likums aizliedz saistošu arbitrāžu (‟Prasības, kas
nepakļaujas arbitrāžai”), Sponsors un dalībnieks piekrīt iesniegt visas
prasības arbitrāžai. Tādā gadījumā arbitrāža nebūs saistoša tikai attiecībā
uz prasībām, kas nepakļaujas arbitrāžai, savukārt arbitrāža būs saistoša
visu citu prasību gadījumā. Puses uzņemas segt arbitrāžas izmaksas
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vienlīdzīgās daļās, ja likumā nav paredzēts citādi. Oficiālie noteikumi,
sacensības un jebkuri ar tiem saistītie strīdi pakļaujas Amerikas Savienoto
Valstu un Ņujorkas štata likumiem. Dalībnieks piekrīt, neizvirzot nekādas
pretenzijas, ka prasības, kas nepakļaujas arbitrāžai, tiks izskatītas
Ņujorkas, Ņujorkas štata un federālajās tiesās.
Atbrīvošana no atbildības
Saskaņā ar piemērojamo likumu dalībnieks pilnībā atbrīvo Sponsora
puses, sacensību īstenošanas puses un izdevējus no ikvienas un visām
jebkādas dabas un rakstura prasībām un pretenzijām, kompensācijām,
spriedumiem, atlīdzībām, zaudējumiem, izmaksām, bojājumiem un/vai
izdevumiem pēc likuma vai pēc taisnības, saskaņā ar noslēgtiem
līgumiem vai civiltiesisko vienošanos (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
advokāta honorāriem, korporatīvajām juridiskajām izmaksām,
profesionālo, ekspertu un konsultantu pakalpojumu izmaksām), kas
pilnībā vai daļēji radušās dalībnieka darbības vai bezdarbības rezultātā
saistībā ar viņa dalību sacensībās vai kas saistītas ar oficiālajiem
noteikumiem.
Ja pret Sponsora pusēm, sacensību īstenošanas pusēm vai izdevējiem tiek
izvirzītas pretenzijas par dalībnieka izdarītiem oficiālo noteikumu
pārkāpumiem (piemēram, dalībnieks izmantojis saistīto mobilo ierīču
aplikāciju vai tīmekļa vietni, vai dalībnieka darbību vai bezdarbību, vai
uzvedību saistībā ar sacensībām), dalībnieks apņemas pasargāt un
atbrīvot Sponsora puses, sacensību īstenošanas puses un izdevējus no
atbildības un pasargāt no jebkādām prasībām, kompensāciju vai
zaudējumu segšanas pieprasījumiem un jebkādiem izdevumiem (ieskaitot
juridisko pakalpojumu izmaksas), kas saistītas ar šādām prasībām.
Dalībnieks apņemas pasargāt un atbrīvot Sponsora puses, sacensību
īstenošanas puses un izdevējus no atbildības par ikvienas un visām
jebkādas dabas un rakstura prasībām un pretenzijām, kompensācijām,
spriedumiem, atlīdzībām, zaudējumiem, izmaksām, bojājumiem un/vai
izdevumiem pēc likuma vai pēc taisnības, saskaņā ar noslēgtiem
līgumiem vai civiltiesisko vienošanos (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
advokāta honorāriem, korporatīvajām juridiskajām izmaksām,
profesionālo, ekspertu un konsultantu pakalpojumu izmaksām), kas
pilnībā vai daļēji radušās no vai saistītas ar dalībnieka partneru, draugu,
ģimenes locekļu, sabiedroto, aģentu, pārstāvju, darbinieku, pilnvaroto vai
jebkuras citas ar dalībnieku saistītas fiziskas vai juridiskas personas
rīcības, kas varētu būt saistīta ar sacensībām.
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Dalībnieks apņemas pasargāt un atbrīvot Sponsora puses, sacensību
īstenošanas puses un izdevējus no atbildības par savu un savu sabiedroto
aktīvu vai pasīvu nolaidību vai apzinātu pārkāpumu. Aizsardzība un
atbrīvošana no atbildības bez ierobežojuma attiecas uz visām prasībām,
kas var rasties saistībā ar dažādām traumām, nāves gadījumiem vai
materiālā īpašuma bojājumu vai iznīcināšanu. Tas attiecas arī uz
ekspluatācijas iespēju zaudējumiem, trešās puses intelektuālā īpašuma
tiesību pārkāpumiem, tiesību uz publisku izmantošanu, tiesību uz privāto
dzīvi vai morālo tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem, vai jebkura
ekvivalenta vispārpieņemto likumu pārkāpumiem.
Dalībnieks ar šiem noteikumiem savā un savu mantinieku, izpildītāju,
administratoru un pilnvaroto vārdā apņemas pasargāt un atbrīvot
Sponsora puses, sacensību īstenošanas puses un izdevējus no atbildības
par jebkuru un visām prasībām, pretenzijām un kompensācijām par
jebkuru bojājumu, zaudējumu, traumu vai nāves gadījumu, kas var būt
radies saistībā ar dalību sacensībās.
Neskatoties uz augšminētajiem atsevišķajiem pienākumiem atbrīvot no
atbildības, visas Sponsora puses, sacensību īstenošanas puses un izdevēji
patur tiesības atsevišķi apmierināt jebkuru šādu prasību no saviem
līdzekļiem, ja uzskata to par pamatotu.
Preču zīmes un autortiesības
Dalībnieks ir atbildīgs par autortiesību un citu intelektuālā īpašuma
likumu ievērošanu. Visu, ko dalībnieks sacensību laikā redz vai lasa
grāmatā vai jebkurā citā ar to saistītā mobilo ierīču aplikācijā vai tīmekļa
vietnē, aizsargā autortiesību likums, izņemot gadījumus, kad norādīts
citādi. Dalībnieks nedrīkst ar autortiesībām aizsargātu darbu reproducēt,
veidot atvasinātus darbus, izplatīt publiskā tirdzniecībā tā kopijas vai
citādi nodot īpašumtiesības uz to, kā arī izīrēt, iznomāt vai aizdot, vai
izpildīt vai izrādīt publiski, ja nav saņemta autortiesību turētāja atļauja vai
to neatļauj piemērojamais likums.
Third Floor Fun, LLC, Endgame un Endgame: The Calling (‟Beigu
spēle” un ‟Beigu spēle: Aicinājums”) ir Sponsora, tā partneru un izdevēju
preču zīmes. Visas citas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi,
produktu vai pakalpojumu nosaukumi, kas tiek lietoti saistībā ar
sacensībām, ir attiecīgo īpašnieku īpašums.
Saistītās mobilo ierīču aplikācijas un tīmekļa vietnes
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Dalībnieks piekrīt noteikumiem (‟Noteikumi”), kas saistīti ar Sponsora
tīmekļa vietņu, mobilo ierīču aplikāciju un citu programmatūras
aplikāciju izmantošanu. Sponsora partneriem, aģentiem
un
sabiedrotajiem, ieskaitot Sponsora puses, sacensību īstenošanas puses un
izdevējus, var būt savas tīmekļa vietnes, mobilo ierīču aplikācijas un
programmatūras, kuru izmantošanu regulē atsevišķi noteikumi. Sponsors
aicina dalībnieku atrast un iepazīties ar visu trešo pušu tīmekļa vietņu,
mobilo ierīču aplikāciju vai programmatūru, kuras dalībnieks varētu
izmantot sacensību laikā, izmantošanas noteikumiem. Ja dalībnieks
pārkāpis šos vai jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes, mobilo ierīču
aplikācijas vai citus programmatūru izmantošanas noteikumus saistībā ar
dalību sacensībās, viņu var diskvalificēt no sacensībām.
Ja dalībnieks izmanto neatbalstītu tīmekļa pārlūkprogrammu vai mobilo
ierīci, viņš var saņemt ziņojumu, ka 1) viņa pārlūkprogramma vai ierīce
netiek atbalstīta un 2) dalībnieks tiks novirzīts uz saiti, kur var atjaunināt
pārlūkprogrammu, vai viņam ieteiks izmantot stacionāro vai klēpjdatoru
ar atbalstītu pārlūkprogrammu, lai piedalītos sacensībās. Tāpat, ja
dalībnieks izmanto ierīci, kas neatbilst minimālajām sistēmas prasībām,
kas nepieciešamas, lai apskatītu vai rīkotos ar sacensību saturu,
dalībniekam var nebūt pieejams viss saturs tādā veidā, kā tas ir iecerēts,
vai tas var nebūt pieejams vispār. Lai gan tiek darīts viss, lai tiktu
atbalstītas visas biežāk izmantojamās un nozīmīgākās pašlaik zināmās
pārlūkprogrammas un ierīces, var gadīties, ka jaunas pārlūkprogrammas
vai ierīces netiek atbalstītas, ja tās laistas tirgū pēc sacensību
izveidošanas, kā arī var netikt atbalstītas vecākas pārlūkprogrammas un
ierīces. Neviena Sponsora puse, sacensību īstenošanas puse vai izdevējs
nav atbildīgs par pārlūkprogrammu un ierīču atbalsta problēmām.
Dalībnieks bez īpašas Sponsora piekrišanas nedrīkst publiski izrādīt
Sponsora vai saistītās tīmekļa vietnes saturu. Ja dalībnieks pievieno kā
saiti vai izmanto informāciju no Sponsora aplikācijām un/vai tīmekļa
vietnēm, viņam pirms to nodošanas tālāk jāpārliecinās, ka šajās saitēs
ietvertā informācija ir pareiza. Saites un tajās iekļautā informācija var tikt
mainīta vai atjaunota jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.
Sponsora mobilo ierīču aplikācijas un/vai tīmekļa vietnes un saites tiek
piedāvātas bez izmaiņām un tādas, kādas ir pieejamas. Ne tieši, ne netieši
netiek dotas nekādas garantijas, un dalībnieks atsakās no jebkurām
pretenzijām par neprecizitātēm, izlaistiem datiem vai informācijas
pieejamību, kas atspoguļojas Sponsora mobilo ierīču aplikācijās un/vai
tīmekļa vietnēs, un jebkurā vietnē, uz kuru Sponsors ir sniedzis hipersaiti.
Neviena Sponsora puse nav atbildīga par aizkavēšanos saistībā ar to, ka
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vietne nav pieejama. Ņemot vērā interneta mainību, kļūdas, pārrāvumi un
pakalpojumu aizkavēšanās var notikt jebkurā brīdī.
Sūtot uz Sponsora mobilo ierīču aplikāciju un/vai tīmekļa vietnēm epastu, teksta, attēla, audio vai cita satura ziņu, dalībnieks dod Sponsoram
un/vai Sponsora pilnvarotajiem tiesības pastāvīgi uzglabāt un izmantot šo
saturu jebkurā tā tīmekļa vietnes vai jebkuras citas vietnes vai medija
vietā bez atlīdzības vai citas kompensācijas.
Tiešsaistes forumi
Sponsors var izveidot forumus vai lapas Twitter, Facebook, YouTube,
Instagram un citos sociālajos un elektroniskajos medijos, kur dalībnieks
var ievietot ar sacensībām vai grāmatu saistītu informāciju un materiālus
(‟Tiešsaistes forumi”). Šī informācija ir pieejama citiem. Tiešsaistes
forumi paredzēti dalībnieku nekomerciālai lietošanai un likumīgas,
saistītas un atbilstošas informācijas apmaiņai. Tiešsaistes forumu
izmantošana citiem mērķiem ir kategoriski aizliegta. Oficiālo noteikumu
pārkāpšana, izmantojot tiešsaistes forumus, var ietekmēt lēmumu par
dalībnieka tiesībām piedalīties sacensībās.
Izmantojot tiešsaistes forumu, dalībnieks piekrīt ievērot visus Sponsora
noteikumus, kas publicēti tiešsaistes forumā, tāpat kā tiešsaistes foruma
pakalpojuma sniedzēja noteikumus. Dalībnieks piekrīt, ka Sponsoram pēc
saviem ieskatiem ir tiesības izslēgt dalībnieku no tiešsaistes foruma, ja
viņš neievēro Sponsora vai tiešsaistes foruma noteikumus.
Citi noteikumi
Sacensību atrisinājumu apstiprinājuši neatkarīgi auditori, tas ir fiksēts un
glabājas drošā vietā. Sacensību atrisinājums netiks mainīts.
Sacensību atrisinājums tiks atklāts pēc uzvarētāja noteikšanas un
apstiprināšanas attiecīgajā tīmekļa vietnē vai tam paredzētā izdevumā.
Visu grāmatā ietverto un/vai sacensību periodā izplatīto uzdevumu
pamatā ir plašai publikai pieejamas zināšanas. Uzdevumi, kuros
izmantots kāds literārs darbs, filma vai cits mākslas darbs, nekādā
gadījumā nenorāda uz kādas Sponsora puses, sacensību īstenošanas puses
vai izdevēja saistību ar šo literāro darbu, filmu vai citu mākslas darbu vai
tā sponsorēšanu.
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Sponsors patur tiesības pārveidot, uz laiku apturēt vai pārtraukt
sacensības, ja atrisinājums priekšlaikus tiek darīts zināms publiski vai kā
citādi izplatīts, vai ja sacensības tiek kā citādi izjauktas. Ja sacensības tiek
pārtrauktas, Sponsors piešķir Lielo balvu dalībniekam, kurš sacensībās
ticis vistālāk saskaņā ar Sponsora iekšējās sekošanas sistēmas datiem
brīdī, kad Sponsors nolemj pārtraukt sacensības. Neizšķirta rezultāta
gadījumā tiks uzdots papilduzdevums.
Ja kāds oficiālo noteikumu punkts kaut kāda iemesla dēļ tiek pasludināts
par spēkā neesošu, pārējie oficiālo noteikumu punkti paliek spēkā.
Kontakti
Ja dalībnieks vēlas sazināties ar Sponsoru, tad to var izdarīt, adresējot ne
vairāk kā 250 vārdu garu elektronisko vēstuli uz e-pasta adresi
questions@endgamerules.com. Ir iespējams sazināties ar Sponsoru pa
pastu, adresējot ne vairāk kā 250 vārdu garu vēstuli Endgame Rules
Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P. O. Box 254, Darien,
CT 06820-4608, USA. Elektroniskās vai parastās vēstules Sponsoram,
kas pārsniegs 250 vārdus, netiks lasītas. Lielā elektronisko un parasto
vēstuļu apjoma dēļ Sponsors var neatbildēt uz visām elektroniskajām un
parastajām vēstulēm, ja pēc Sponsora ieskatiem atbilde nav vitāli svarīga.
Saziņā ar Sponsoru jānorāda savs vārds, e-pasta adrese, fiziskā adrese un
telefona numurs.
Lai saņemtu paziņojumu par uzvarētāja vārdu, līdz 2020. gada 31.
janvārim jānosūta lūgums un sev adresēta aploksne ar marku Endgame
Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P. O. Box 254,
Darien, CT 06820-4608, USA.
P.S. Šis ir ‟Beigu spēles” sacensību oficiālo noteikumu ASV versijas
tulkojums latviešu valodā. Pretrunu gadījumā ASV noteikumu versija
angļu valodā ir noteicošā.

THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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