
Konkursi SIGAL UNIQA InsurTech 

 

Termat dhe kushtet e hyrjes 

 

NUK DUHET BLERJE E NDONJË PRODUKTI SIGAL PËR TË HYRË OSE PËR TË FITUAR. NJË BLERJE NUK DO TË 

RRITË SHANSET TUAJA PËR TË FITUAR! 

 

Ky konkurs i SIGAL InsurTech ("Konkursi") fillon më 19 shkurt përfundon në Konferencën e 15 vjetorit me 

UNIQA, e planifikuar aktualisht të zhvillohet më 19 maj 2022 ("Periudha e Konkursit"). Ky konkurs 

organizohet nga SIGAL UNIQA, Fondi SIGAL, SIGAL LIFE. Regjistrimi në këtë konkurs përbën pranim të 

këtyre Kushteve dhe Kushteve të Pranimit (“Kushtet”) dhe vendimeve të Organizatorit, të cilat do të jenë 

përfundimtare dhe detyruese në të gjitha aspektet. 

 

PRANUESHMËRIA 

Kriteret e Përgjithshme të Pranueshmërisë.  

Ky konkurs është i hapur për individët që janë 18 vjeç deri 28 në kohën e aplikimit. Ky konkurs është 

gjithashtu i hapur për subjektet e kualifikuara që aplikojnë nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar. Një 

subjekt i pranueshëm është një pronësi e vetme, koorporatë, ortakëri ose entitet tjetër që është në 

përputhje me ligjet, dekretet, rregulloret dhe udhëzimet e zbatueshme të juridiksionit të saj të 

vendbanimit. 

Subjekteve të kualifikuara mund t'u kërkohet të paraqesin dëshmi në formën e një numri identifikimi apo 

ekstrakt të regjistrimit në QKB , apo vendimin e regjistrimit në gjykatë në rast të ndonjë OJF.  

Një Përfaqësues i Autorizuar është një individ i cili është (a) mbi 18 vjeç, dhe (b) një përfaqësues ligjërisht 

i autorizuar i një personi juridik të pranueshëm për qëllime të paraqitjes së një hyrjeje në Konkurs. Një 

Përfaqësuesi i Autorizuar mund t'i kërkohet të paraqesë prova me shkrim të autorizimit të tij/saj për të 

paraqitur një hyrje në konkurs në emër të një subjekti të kualifikuar.  

Organizatori nuk është përgjegjës për çdo mosmarrëveshje midis individëve dhe/ose subjekteve që lindin 

ose lidhen me konkursin. Individët dhe Subjektet e Kualifikuara do të referohen në vijim si "Pjesëmarrës", 

"ju" ose "i juaji". Pjesëmarrësit që nuk janë rezidentë të Shqipërisë bien dakord të jenë përgjegjës për çdo 

detyrim ligjor ose përgjegjësi, qoftë nga pjesëmarrësi apo organizatori, që mund të lindë nga pjesëmarrja 

e pjesëmarrësit në Konkurs si rezident i çdo vendi apo juridiksioni jo-Shqipëri . 

Kriteret shtesë të pranueshmërisë.  

Kriteret e mëposhtme shtesë të përshtatshmërisë zbatohen gjithashtu: 

Oferta e produktit të pjesëmarrësit duhet të jetë për industrinë e sigurimeve dhe të adresojë teknologjinë 

ose mundësitë e tregut siç përcaktohet nga Organizatori sipas gjykimit të tij. 



Papërshtatshmëri: Individët dhe subjektet e mëposhtme nuk kanë të drejtë të marrin pjesë  

(1) asnjë individ ose subjekt i përfshirë profesionalisht në zhvillimin ose administrimin e këtij Konkursi;  

(2) punonjësit ose subjektet që janë institucione publike,  

(3) çdo punonjës, udhëzimet ose rregulloret e punëdhënësit të të cilit nuk lejojnë hyrjen në Konkurs ose 

pranimin e çmimit(eve).  

 

SI TË HYNI/PJESËMARRJE 

Konkursi do të ndjekë një proces përzgjedhjeje me dy raunde siç përshkruhet me poshte dhe është subjekt 

i ndryshimit sipas gjykimit të vetëm të Organizatorit. 

Faqet e Regjistrimit 

Faqet e regjistrimit të Konkursit (“Hyrja në konkurs”) do të jenë të disponueshme në: 

https://sigal.com.al/insurtech/ 

Raundi 1: Aplikimi Online.  

Në faqen e internetit të Konkursit, pjesëmarrësit e mundshëm duhet të ndjekin këto hapa: 

Hapi i Parë - Raundi 1: Hyrja në konkurs (15 shkurt, 2022 – 15 maj, 2022): Plotësoni formularin dhe kryeni 

aplikimn për hyrjen në konkurs. Pjesëmarrësit duhet të plotësojnë të gjithë formularin për hyrjen në 

konkurs dhe t'u përgjigjen të gjitha pyetjeve. Regjistrimi i plotësuar në internet duhet të plotësohet në 

mënyrë që të merret nga Organizatori jo më vonë se 15 Maj 2022. Organizatori sipas gjykimit të tij mund 

të zgjerojë këtë periudhë kohore pranimi. 

 

Hap i dytë - Raundi 1: Shqyrtimi fillestar: Pasi formulari juaj i hyrjes në raundin e parë të jetë marrë nga 

Organizatori, Organizatori sipas gjykimit të tij mund të shqyrtojë dorëzimin tuaj për qëllime të 

pajtueshmërisë me Termat dhe Kushtet e pranimit. Ndërsa formulari juaj i hyrjes në Raundin 1 po kalon 

këtë shqyrtim, ai ende nuk konsiderohet si një pranim në konkurs. Vetëm pasi formulari juaj i pranimit në 

raundin e parë të pranohet nga Organizatori (në diskrecionin e tij të vetëm dhe absolut) do të bëhet 

"Pranim" në Konkurs. Organizatori do të shqyrtojë aplikacionin fillestar për të zgjedhur prezantimet dhe 

paraqitur jurisë. 

Organizatori mund të kërkojë sipas gjykimit të tij një Pjesëmarrës të kryejë një prezantim virtual ose 

intervistë me organizatorin dhe/ose një nëngrup gjyqtarësh. 

Hapi 1 - Raundi 2: Gjykimi në internet: (19 maj 2022): Juria në internet do të shqyrtojë dhe shënojë 

aplikimet për të identifikuar pesë Pjesëmarrës që do të procedojne në Konkurs si Finalistë të Raundit të 

2-të.  

Organizatori do të përpiqet me mirëbesim të njoftojë pjesëmarrësit nëse ata janë kualifikuar për të marrë 

pjesë në Raundin 2 të Konkursit me email, telefon ose mekanizma tjetër (sipas gjykimit të Organizatorit) 

jo më vonë se afërsisht 19 maj 2022. Pjesëmarrësit do të kenë 48 orë për të konfirmuar pjesëmarrjen e 

https://sigal.com.al/insurtech/


tyre në Raundin 2. Nëse një Pjesëmarrës nuk përgjigjet brenda afatit të fundit, Pjesëmarrësi mund të 

skualifikohet ose të humbasë një çmim të mundshëm. 

Round 2: Pasi të jenë identifikuar finalistët e raundit të dytë, pjesa e mbetur e procesit të Konkursit do të 

vazhdojë me një prezantim  te fundit dhe fituesi do te shpallet ne 19 maj 2022. 

 

KRITERET E GJYKIMIT 

a) Vështrim i përgjithshëm i gjykimit 

Parashtresat do të shqyrtohen nga organizatori dhe Juria. Juria  mund të përfshijnë investitorë, drejtues 

të kompanive të sigurimit dhe ekspertë të industrisë. Juria do t'i renditin pjesëmarrësit sipas kritereve të 

mëposhtme të vlerësimit . Gjithashtu, prezantimi përfundimtar do të përfshijë kritere vlerësimi bazuar në 

cilësinë e paraqitjes së prezantimit. 

b) Kriteret 

Dorëzimet do të vlerësohen duke pasur karakteristikat më komerciale të mundshme të përcaktuara nga 

produkti, tregu dhe ekipi. Shembuj të kritereve të investueshme përfshijnë shkallën ose 

diferencimin/risinë e produktit, fuqinë e ekipit, qartësinë e strategjisë së hyrjes në treg dhe madhësinë e 

mundësisë së tregut. 

 

ÇMIMET 

Në varësi të kushteve, çmimet do të jepen nga organizatat partnere nga një grup çmimesh prej 3000 euro 

në vlerë. Çmimet janë një kombinim i shërbimeve dhe produkteve që i duhen InsurTech. 

Çmimet sipas renditjes: 

Brenda çdo fushe do të klasifikohen çmimet për tre idete e renditjes më të mira. 

1. Çmimi i parë: 1500 Euro 

2. Çmimi i dytë: 1000 Euro 

3. Çmimi i tretë: 500 Euro 

 

Kushtet e çmimit 

 Çmimi do të jepet në emër të pjesëmarrësit (individi ose subjekti i kualifikuar) siç është regjistruar në të 

dhënat e aplikimit. Asnjë zëvendësim, caktim, transferim, ose rimbursim i ndonjë çmimi nuk lejohet nga 

asnjë fitues i Çmimit. Organizatori rezervon të drejtën të zëvendësojë një çmim me një çmim tjetër me 

vlerë të barabartë ose më të madhe nëse çmimi i shpallur bëhet i padisponueshëm për ndonjë arsye. As 

Organizatori dhe as ndonjë nga furnizuesit e tij të çmimeve nuk do të zëvendësojë çdo çmim të humbur 

ose të vjedhur pasi t'u jepet Fituesve. Vlerat e çmimeve sigurohen nga partnerët e Organizatorit dhe janë 

vlerësimi më i mirë i vlerës së Organizatorit.  

 



 

NJOFTIMI I FITUESIT 

Organizatori do të bëjë përpjekje me mirëbesim për të njoftuar fituesit e mundshëm të Çmimit 

personalisht në Eventin e 15 Vjetorit me UNIQA. Vendimet e organizatorit dhe Jurisë (gjyqtarëve) do të 

jenë përfundimtare dhe detyruese për të gjitha çështjet.  Nëse nuk kufizohet me ligj, fituesve të 

mundshëm që marrin një Publikim të tillë mund t'u kërkohet ta plotësojnë dhe ta kthejnë atë brenda 

periudhës kohore të specifikuar aty. Çmimi mund të humbet dhe, në këtë rast, një fitues alternativ i 

mundshëm mund të zgjidhet sipas gjykimit të Organizatorit nga radhët e finalistëve të mbetur (duke 

përdorur kriteret e përshkruara më sipër), nëse një fitues i mundshëm: (i) nuk mund të arrihet; (ii) nuk 

arrin të marrë të gjitha nënshkrimet në Njoftim dhe t'i kthejë dokumentet në kohën e duhur siç kërkohet 

në përputhje me këto Terma  dhe Kushte; ose (iii) nuk mund të pranojë ose të marrë çmimin për ndonjë 

arsye. Çmimet do t'u dërgohen fituesve sa më shpejt që të jetë e mundur pas njoftimit (dhe marrjen e çdo 

Publikimi dhe dokumentacioni përkatës, nëse është e aplikueshme). 

 

PËRMBAJTJA DHE KUSHTET E LICENCËS/LEJES/MIRATIMIT 

Të drejtat dhe përmbajtja origjinale. Duke marrë pjesë në këtë Konkurs, çdo Pjesëmarrës garanton dhe 

përfaqëson se e gjithë përmbajtja e paraqitur nga Pjesëmarrësi në Konkurs (duke përfshirë pa kufizim të 

gjithë përmbajtjen e raundit 1 dhe përmbajtjen e materialit të raundit të dytë): 

është origjinale dhe është krijuar ligjërisht, dhe se pjesëmarrësi zotëron ose ka licencuar siç duhet të gjitha 

të drejtat për përmbajtjen në të, duke përfshirë, pa kufizim, të drejtat përkatëse të autorit; dhe 

nuk cënon pronësinë intelektuale, privatësinë ose të drejtat e publicitetit ose ndonjë të drejtë tjetër ligjore 

ose morale të ndonjë pale të tretë. 

Të drejtat e palëve të treta 

E gjithë përmbajtja e dorëzuar nga pjesëmarrësit në çdo raund ose fazë të Konkursit nuk duhet të 

përshkruajë shenja të njohura të palëve të treta, të drejta autoriale, marka ose prona të tjera, përveç nëse 

Pjesëmarrësi ka marrë të gjitha licencat dhe/ose lejet e duhura. Çdo përmbajtje video e dorëzuar në 

Konkurs nuk duhet të përmbajë elemente që do të cenonin të drejtat e ndonjë pale të tretë (pronësi 

intelektuale ose diçka tjetër), dhe nuk duhet të përfshijë ndonjë përmbajtje komerciale që nënçmon 

Organizatorin, bashkëpunëtorët e tij, partnerët, klientët, konkurrentët ose ndonjë palë të tretë, në 

çfarëdo mënyre. Përcaktimi i Organizatorit nëse nje përmbajtje e paraqitur në Konkurs nga ndonjë 

pjesëmarrës mund të shkelë të drejtat e ndonjë pale të tretë është përfundimtare. Aplikimi për 

pjesëmarrje në Konkurs  dhe pjesëmarrja e pjesëmarrësit nuk duhet të cënojnë asnjë ligj apo akt nënligjor, 

vendas, ose të huaj, duke përfshirë çdo të drejtë autori, pronësie intelektuale, të drejtën e privatësisë ose 

ndonjë të drejtë tjetër pronësore. 

Lejet dhe licencat dhe e drejta e publikimit 

Pjesëmarrësi pranon se është përgjegjës për marrjen e të gjitha dokumenteve, politikave dhe 

autorizimeve të nevojshme për të kryer aplikimet sipas hapave të Raundit 1 dhe Raundit 2 dhe t'ia 

dorëzojë këtë përmbajtje Organizatorit në lidhje me këtë Konkurs, duke përfshirë por pa u kufizuar në te 



drejtën e publikimit, lejet dhe licencat që mund të jenë të nevojshme; Pjesëmarrësi përfaqëson dhe 

garanton se e ka bërë këtë dhe mund t'i vërë në dispozicion Organizatorit kopjet me shkrim të këtyre 

lejeve sipas kërkesës. 

Për të gjitha bashkëngjitjet e videos, Pjesëmarrësi deklaron dhe garanton në mënyrë specifike se ka marrë 

leje nga çdo person emri, imazhi, ngjashmëria dhe/ose zëri ("Ngjashmëria") i të cilit është përfshirë në 

video, dhe se ky person(a) ka dhënë Pjesëmarrësit të gjitha të drejtat e nevojshme për të përdorur 

ngjashmërinë e personit siç përshkruhet në këto Kushte dhe Terma, dhe ai Pjesëmarrës mund t'i vërë në 

dispozicion organizatorit kopjet me shkrim të këtyre lejeve sipas kërkesës. Nëse përfshihet ngjashmëria e 

të miturit, një dhënie e tillë e të drejtave duhet të përfshijë lejen me shkrim nga prindi ose kujdestari ligjor 

i të miturit që autorizon përdorimin e ngjashmërisë së të miturit në emër të të miturit. Pjesëmarrësi 

pranon dhe garanton se ka marrë leje me shkrim kur filmon ndonjë pjesë të Videos në pronë private që 

nuk është në pronësi apo kontrollim të Pjesëmarrësit, ku kërkohet një leje e tillë. 

Dhënia e Licencës 

Në mes të pjesëmarrësit dhe organizatorit, organizatori do të mbajë pronësinë mbi dhe mbi çdo 

përmbajtje që Pjesëmarrësi paraqet në Konkurs ("Përmbajtja e pjesëmarrësve"), duke përfshirë të gjitha 

të drejtat e pronësisë intelektuale që lidhen me të. Me hyrjen në këtë konkurs, pjesëmarrësi i jep 

Organizatorit, filialeve, prindërve dhe agjentëve të tij, një licencë (leje) të parevokueshme, 

mbarëbotërore, të nënlicensueshme, të transferueshme, pa honorare dhe joekskluzive për përmbajtjen 

e pjesëmarrësve dhe aplikimeve dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale që lidhen me të për të 

përdorur, kopjuar, publikuar, modifikuar, shpërndarë, krijuar vepra derivative të, ekzekutuar dhe shfaqur 

publikisht Përmbajtjen e Pjesëmarrësve dhe aplikimeve (duke përfshirë të gjitha idetë, shprehjet dhe 

materialet e tjera) tërësisht ose pjesërisht, pa rishikim paraprak, pagesë, kompensim ose shtesë pëlqimin 

e pjesëmarrësit, si pjesë e Konkursit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në administrimin e Konkursit, për 

vlerësimin e Prezantimeve/ Aplikimeve të Konkursit, dhe në reklamimin dhe publicitetin në lidhje me 

Konkursin) dhe në reklamat dhe publicitetin në lidhje me biznesin e Organizatorit. Në dhënien e kësaj 

lejeje, Pjesëmarrësi kupton dhe pajtohet që Organizatori nuk është i detyruar të ushtrojë asnjë nga të 

drejtat, licencat dhe privilegjet e tij të dhëna këtu. Pjesëmarrësit pranojnë të bëjnë gjëra të tjera dhe të 

dorëzojnë dokumente apo autorizime të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme në mënyrë 

që të lejojnë Organizatorin të përdorë dhe të ushtrojë të drejta të tilla mbi përmbajtjen e tyre 

pjesëmarrëse apo aplikimit/prezantimit. 

Me paraqitjen e Përmbajtjes së Pjesëmarrësve (aplikimi/prezantimi), Pjesëmarrësi pranon dhe pajtohet 

që Organizatori dhe të caktuarit e tij  

(i) janë vazhdimisht dhe të pavarur nga Konkursi dhe Përmbajtja e Pjesëmarrësve të 

Pjesëmarrësit duke punuar në krijimin, zhvillimin, përmirësimin dhe zgjerimin e produkteve 

dhe shërbimeve të Organizatorit, duke përfshirë teknologjinë mbështetëse, rrjetet, softuerët 

dhe sistemet, dhe mund të jenë duke u zhvilluar ose mund të zhvillohen në të ardhmen 

produkte, shërbime, teknologji, rrjete, softuer dhe sisteme që janë të ngjashme ose identike 

me përmbajtjen e pjesëmarrësve dhe  

(ii) (ii) mund të marrin përmbajtje nga pjesëmarrës të tjerë që mund të të jetë i ngjashëm ose 

identik me përmbajtjen e pjesëmarrësit që paraqet pjesëmarrësi. Me hyrjen në këtë konkurs, 

pjesëmarrësi cliron organizatorin për përdorimin e të drejtave të pronësisë intelektuale të 

pjesëmarrësit në lidhje me përmbajtjen e pjesëmarrësit dhe pranon të mos e padisë 



Organizatorin, punonjësit e tij, drejtorët, filialet, filialet, prindërit, agjentët, pasardhësit dhe 

caktimet për ndonjë aktual ose shkelje ose shpërdorim i pretenduar nga çdo produkt, 

shërbim, teknologji, rrjet, softuer ose sistem i Organizuesit të të drejtave të pronësisë 

intelektuale të pjesëmarrësit në lidhje me përmbajtjen e pjesëmarrësit.  

Për më tepër, Pjesëmarrësi heq dorë nga çdo pretendim që pjesëmarrësi mund të ketë pasur, mund të 

ketë aktualisht dhe/ose mund të ketë në të ardhmen në lidhje me rishikimin, pranimin dhe/ose 

përdorimin nga Organizatori i Parashtrimit të Përmbajtjes së Pjesëmarrësit (Permbajtja e Aplikimit ne 

Konkurs) dhe pajtohet që Organizatori nuk është i ndaluar të rishikoje, përdore ose përpunoje në çfarëdo 

mënyre përmbajtjen e pjesëmarrësit të pjesëmarrësit, pavarësisht nga statusi i treguar në faqen e 

internetit të Konkursit. Pjesëmarrësi pajtohet që asgjë në këto Terma dhe Kushte nuk i jep Pjesëmarrësit 

të drejtën ose lejen për të përdorur ndonjë emër, markë tregtare ose markë shërbimi në pronësi të 

Organizatorit ose ndonjë prej filialeve apo partnereve të tij. Pjesëmarrësi i jep organizatorit të drejtën për 

të përfshirë emrin e pjesëmarrësit person juridik (nëse Përmbajtja e pjesëmarrësit është nga një subjekt i 

pranueshëm person juridik) si pjesëmarrës në faqen e internetit të konkursit dhe në materialet që lidhen 

me promovimin e Konkursit dhe të Organizatorit nga Organizatori. Përveç këtyre përdorimeve, 

Pjesëmarrësi nuk i jep Organizatorit asnjë të drejtë për markat tregtare të Pjesëmarrësit. 

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME 

Publikimi i modelit 

Pjesëmarrësi i jep leje Organizatorit dhe përfaqësuesve të tij të autorizuar që të përdorin emrin e tij/saj, 

adresën (qytetin dhe shtetin/provincën/territorin/vendin), fotografinë, zërin dhe/ose ngjashmëri të tjera 

për qëllime reklamimi, tregtie dhe promovimi pa kompensim të mëtejshëm. , në të gjitha mediat tashmë 

të njohura ose të zbuluara në të ardhmen, në mbarë botën, dhe në internet dhe në rrjetin botëror, në 

vazhdimesi, pa njoftim, shqyrtim, rishikim ose miratim. 

Detyrueshmëria e vendimeve të organizatorit 

Pjesëmarrësi pranon (a) të jetë i detyruar nga këto Kushte dhe vendimet e Organizatorit, të cilat do të 

jenë përfundimtare dhe detyruese; dhe (b) heq dorë nga çdo e drejtë për të pretenduar paqartësi në 

Konkurs ose në këto Terma dhe Kushte, te cilat konsiderohen te kuptuara dhe te qarta me marrjen pjese 

ne konkurs.  

Organizatori rezervon të drejtën në diskrecionin e tij absolut për të skualifikuar një pjesëmarrës nëse 

beson se ai/ajo ka shkelur ndonjë nga Termat dhe Kushtet, ndonjë ligj të zbatueshëm ose ne ndonje 

menyre tjeter, të drejtat e ndonjë pale të tretë. 

Udhëtim për pjesëmarrësit 

Nëse ndonjë çmim përfshin udhëtimin, të gjithë fituesit e mundshëm janë përgjegjës për marrjen e të 

gjitha dokumenteve të nevojshme të udhëtimit, duke përfshirë pasaportat e vlefshme, vizat dhe sigurimin 

e udhëtimit, dhe respektimin e të gjitha rregulloreve shëndetësore ose të tjera të qeverisë. 

Çmimet ashtu siç janë 



Pjesëmarrësi pranon dhe pajtohet që Organizatori nuk ka bërë, dhe as nuk është në asnjë mënyrë 

përgjegjës për ndonjë marrje përsipër detyrimesh të mundshme aksesorë ose garanci, të shprehur ose të 

nënkuptuar, në fakt ose në ligj, në lidhje me ndonjë çmim ose Konkursin. Me këtë refuzohen të gjitha 

garancitë; dhe çdo fitues i mundshëm do të pranojë Çmimin "SI ËSHTË". Të gjitha kostot dhe shpenzimet, 

duke përfshirë shërbimet mbështetëse, të cilat nuk janë renditur në mënyrë specifike si pjesë e çmimit, 

janë përgjegjësi vetëm e fituesit. 

Amendamentet 

Organizatori rezervon të drejtën për të ndryshuar këto Terma dhe Kushte në çdo kohë dhe çdo ndryshim 

i tillë mund t'u njoftohet pjesëmarrësve. 

Përfundimi 

Në varësi të ligjit në fuqi apo ndryshimit te tij, Organizatori rezervon të drejtën në diskrecionin e tij, që (a) 

të anulojë, të përfundojë, modifikojë ose pezullojë këtë Konkurs dhe këto Kushte, për çfarëdo arsye, në 

çdo kohë dhe pa asnjë përgjegjësi, dhe (b) të kufizojë pjesëmarrjen në Konkurs, me njoftim. 

Forca Madhore 

Organizatori nuk do të jetë përgjegjës ndaj asnjë pjesëmarrësi ose personi tjetër për dështimin për të 

ofruar ndonjë çmim ose ndonjë pjesë të tij, për arsye se çmimi bëhet, për arsye përtej kontrollit të 

arsyeshëm të Organizatorit, i padisponueshëm ose i pamundur për t'u dhënë, ose për ndonjë ngjarje të 

forcës madhore, dështim teknik ose pajisje, akte terroriste, mosmarrëveshje pune, ose 

veprim/mosveprim i çfarëdo lloji (qoftë i ligjshëm ose i paligjshëm), ndërprerje transporti, shqetësim civil, 

ose çdo shkak tjetër i ngjashëm ose i ndryshëm jashtë kontrollit të Organizatorit. 

Ligji në fuqi 

Kjo Marrëveshje është bërë sipas dhe interpretohet sipas ligjeve të Shtetit të Shqipërisë. Palët bien dakord 

që gjykatat e Shqipërsie, do të kenë juridiksion mbi çdo pretendim nga secila palë sipas kësaj 

Marrëveshjeje. 

 

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË DHE LIRIMI 

Pjesëmarrësi pajtohet që organizatori, partneret, filialet, departamentet, deget, divizionet, filialet, 

agjentet e shitjes, partnerët e biznesit, agjencitë e reklamimit / promovimin dhe të gjithë zyrtarët e tyre 

përkatës, drejtorët, punonjësit, kontraktorët, përfaqësuesit dhe agjentët, palet e lidhura, nuk kane dhe 

do kene asnjë përgjegjësi, dhe do të lirohet dhe do të mbahet e pacenuar nga pjesëmarrësi për çdo 

kërkesë, detyrim ose shkaqe të veprimit të çdo lloji ose natyre për çdo dëmtim, humbje ose dëmtim të 

çdo lloji, duke përfshirë dëmet direkte, indirekte, të rastësishme, ndëshkuese ose ndëshkuese për 

personave, përfshirë pa kufizim apo vdekje. Pa kufizuar sa me siper, gjithçka në lidhje me konkursin 

sigurohet “siç është” pa garanci të asnjë lloji, të shprehur ose të nenkuptueshme.  

 

TERMAT DHE KUSHTET DHE LISTA E FITUESVE 



Për një kopje të këtyre Termave dhe Kushteve ose emrave të fituesve, ju lutemi vizitoni faqen e internetit 

të Konkursit. Lista e fituesve do të vihet në dispozicion në faqen e internetit të Konkursit përafërsisht 

njëzet (20) ditë pas Periudhës së Konkursit dhe do të jetë e disponueshme për një periudhë prej të paktën 

gjashtëdhjetë (60) ditësh. 

 


