
 

Žaidimai „Learn & Earn“ ir „#RoadToRanger“ 
 
Žaidimo laikotarpis. Kiekvienas žaidimas prasideda 2019-04-04 12:00 val. ir baigiasi          
2019-04-30 23:59 val. Visi šiose Oficialiosiose taisyklėse nurodyti laikai pateikiami pagal           
Ramiojo vandenyno vasaros laiką. 
 
Reikalavimus atitinkantys žaidimo dalyviai. Minėtuose žaidimuose gali dalyvauti asmenys,         
kurie i) dalyvavimo žaidime dieną yra sulaukę 18 m. ir vyresni (arba sulaukę 20 m. Japonijoje),                
ii) yra teisėti 50 Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kolumbijos apygardos, Austrijos, Kanados            
(išskyrus Kvebeką), Kipro, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Indijos,         
Airijos, Japonijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Naujosios Zelandijos,        
Norvegijos, Ispanijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Jungtinės Karalystės (kartu – tinkamumo          
teritorijos) gyventojai ir iii) žaidimo laikotarpiu turi aktyvų „Salesforce Trailhead“ profilį.  
 
Dalyvavimo būdas: Norėdami dalyvauti „Learn & Earn“ žaidime, reikalavimus atitinkantys          
dalyviai turi žaidimo laikotarpiu gauti „Trailhead“ ženklelį. „Trailhead“ ženklelių galima gauti           
baigus modulius, projektus ir gavus superženklelių. Jokie žaidimo laikotarpiu atrakinti          
bendruomenės ženkleliai žaidime nedalyvauja. Dalyviai gali pasiekti „Trailhead“ adresu         
https://trailhead.salesforce.com. Kiekvienas žaidimo laikotarpiu gautas tinkamas ženklelis yra        
laikomas vienu (1) „Learn & Earn“ žaidimo bilietu.  
  
Norėdami dalyvauti „#RoadToRanger“ žaidime, reikalavimus atitinkantys dalyviai turi žaidimo         
laikotarpiu gauti „Trailhead Ranger Rank“. Už „Trailhead Rank of Ranger“, gautą naudojant            
vienus „Trailhead“ prisijungimo duomenis žaidimo laikotarpiu, galima gauti tik vieną (1) bilietą.            
Reikalavimus atitinkantys dalyviai, kurie gavo „Trailhead Rank of Ranger“ prieš pasidedant           
žaidimo laikotarpiui, gaus vieną (1) „#RoadToRanger“ žaidimo bilietą, jei žaidimo laikotarpiu           
gaus vieną tinkamą (1) „Trailhead“ ženklelį. Kiekvienas „Trailhead“ ženklelis, gautas dalyvaujant           
„#RoadToRanger“ žaidime, bus skaičiuojamas kaip vienas (1) bilietas, suteikiantis galimybę          
dalyvauti „Learn & Earn“ žaidime, kuriame buvo gauti nurodyti tinkami ženkleliai.  
 
Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti žaidime naudodamas tik vienus (1) „Trailhead“ prisijungimo           
duomenis. Ženkleliai, „Trailhead Ranks“ ir taškai gaunami remiantis „Trailhead“ politikos          
nuostatomis, pateiktomis https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-ranks.  
 
Laimėtojo išrinkimas ir informavimas. Apytiksliai 2019 m. gegužės 3 d. „salesforce.com, inc.“            
burtų kelių išrinks laimėtojus ir visų reikalavimus atitinkančių bilietų, gautų žaidimo laikotarpiu.            
Laimėtojas (-ai) bus informuotas (-i) per septynias (7) dienas nuo burtų traukimo dienos el.              
pašto adresu, nurodytu kontaktinėje informacijoje, pateiktoje registruojantis.  
 
Prizai. Dvidešimt penki (25) „Learn & Earn“ žaidimo laimėtojai gaus po vieną (1) 100 USD               
vertės iš anksto apmokėtos „Visa“ el. dovanų kortelės kodą. Kortelės vertė JAV mažmeninėje             
rinkoje yra 100 USD. Dvidešimt penki (25) laimėtojai gaus po vieną (1) kuponą, kuriuo galima               
užsiregistruoti į vieną (1) „Trailhead Certification“ egzaminą. Kupono vertė JAV mažmeninėje           
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rinkoje yra 200 USD. Bendra prizų vertė JAV mažmeninėje rinkoje yra 7 500 USD. Kiekvienas               
dalyvis viename žaidime gali laimėti vieną (1) prizą. „#RoadToRanger“ žaidimo laimėtojai           
„Trailhead Certification“ egzamino kuponą gaus el. paštu. Jis galioja šešis (6) mėnesius nuo tos              
dienos, kai rėmėjas atsiuntė el. laišką su kuponu. „Learn & Earn“ žaidimo laimėtojams taikomos              
„Visa“ dovanų kortelės kodo sąlygos dėl galiojimo laiko ir taikytinų mokesčių, bet jomis             
neapsiribojama. 
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