Правила проведения «Подарок Любимому» (далее – Правила)
• Для того, чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Приза Акции, участнику
необходимо выполнить следующие условия:
1. Совершить покупку любых позиций продукции ТМ STR8, C-THRU B.U., ELODE на сумму от
2500 тнг в сети супермаркетов Small&Skif;
2. Зарегистрировать чек на сайте small.kz
• В акции участвует города: Алматы, Талдыкорган, Астана, Караганда, Павлодар, Семей,
Тараз, Кызылорда
• Акция и регистрация чеков на сайте проводится в период с 00.00ч. 3 февраля 2021 г. по
23.59ч. 9 марта 2021 г. включительно по времени города Нур-Султан (далее – Период
проведения Акции).
• Участникам необходимо сохранять чек и слип чек на весь период Акции, который
должен быть предъявлен Организатору при получении приза, по итогам розыгрыша. Не
предъявление чеков лишает участника права получения приза. На момент розыгрыша
победитель имеет право получить подарок только 1 раз.
• Победители Акции определяются случайным выбором с помощью программы
Random.org – запись с экрана во время определения Победителей будет выкладываться в
инстаграм аккаунте @small_kz. Объявление победителя Акции будет происходить каждую
неделю во время акции путем размещения информации на сайте small.kz, и еще одну
неделю после проведения розыгрыша.
Даты и время проведения еженедельных розыгрышей призов:
1) 10 февраля 21г. 15.00ч. Сертификаты ТС супермаркетов Технодом на сумму 20 000 тнг,
30 000 тнг, корзина с парфюмерной продукцией для Женщин и Мужчин, казан «Kukmara»,
сковорода «Мечта».
2) 17 февраля 21г. 15.00ч. Сертификаты ТС супермаркетов Технодом на сумму 20 000 тнг,
30 000 тнг , корзина с парфюмерной продукцией для Женщин и Мужчин, казан «Kukmara»,
сковорода «Мечта».
3) 22 февраля 21 г. Корзина для мужчин + футболка - 1шт., мужской набор STR8 - 5шт.
4) 09 марта 21 г. Сертификат 10000тг - 3 шт., казан «Kukmara» - 1шт., женский набор

BU - 3шт.

• Победители уведомляются посредством мобильной связи, по контактам, указанным при
регистрации чека.
• Количество Призов Акций ограничено.
• В еженедельном розыгрыше призов участвуют все чеки, зарегистрированные за весь
период акции с ее начала, кроме уже победивших чеков.
• Призы распределяются между победителями следующим образом: выгружается
случайный список из зарегистрированных чеков по количеству призов на дату розыгрыша.
Каждый участник получает приз, участвующий в еженедельном розыгрыше
• Если в течение 3 (трех) рабочих дней после информирования Победителя, не удаётся
связаться с победителем по любым не зависящим от организатора причинам (не
посещение победителем профайла, игнорирование сообщений организатора и т.п.),
победитель лишается права на получение этого приза, а организатор имеет право
наградить другого участника конкурса, а именно следующего участника из выгруженного
случайным образом списка.

• Победителю, проживающему в г.Алматы, необходимо лично явиться за его получением,
с предоставлением документов, указанных в настоящих Правилах, по адресу г. Алматы, ул.
Катаева 189.
• Победителям в г. Талдыкорган, Астана, Караганда, Павлодар, Семей, Тараз, Кызылорда
будет сообщен адрес, куда им необходимо приехать за получением приза. (В офисы
представителя Организатора в регионе).
ВНИМАНИЕ! Внешний вид товара может отличаться
«Сүйіктіме сыйлық» науқанын өткізу ережесі (бұдан әрі – Ереже)
• Науқанға қатысушы болу және Науқан Жүлдесін алуға үміткер болу үшін қатысушы келесі
шарттарды орындауы қажет:
1. Small&Skif супермаркеттер желісінде 2500 тг сомасына ТМ STR8, C-THRU B.U., ELODE
өнімдерінің кез келген түрлерін сатып алу;
2. Чекті small.kz сайтында тіркеу
• Науқанға Алматы, Талдықорған, Астана, Қарағанды, Павлодар, Семей, Тараз, Қызылорда
қалалары қатысады
• Науқан және чектерді сайтта тіркеу 2021 жылғы 3 ақпанында сағат 00.00-ден бастап 2021
жылғы 9 наурызға сағат 23.59-ға дейінгі кезеңді қоса алғанда Нұр-Сұлтан қаласының
уақыты бойынша (бұдан әрі – Науқанды өткізу кезеңі) жүргізіледі.
• Қатысушылар Науқанның бүкіл кезеңіне чек пен слип чекті сақтауы қажет, ол ұтыс
қорытындысы бойынша жүлдені алу кезінде Ұйымдастырушыға ұсынылуы тиіс. Чектерді
ұсынбау қатысушыны жүлдені алу құқығынан айырады. Ұтыс ойыны кезінде жеңімпаз тек
1 рет сыйлық алуға құқылы.
• Науқан жеңімпаздары Random.org бағдарламасының көмегімен кездейсоқ таңдау
арқылы анықталады – Жеңімпаздарды анықтау кезінде экрандағы жазба @small_kz.
инстаграм аккаунтына салынатын болады. Науқан жеңімпазын жариялау small.kz сайтында
ақпаратты орналастыру арқылы науқан кезінде апта сайын және ұтыс ойыны өткізілгеннен
кейін тағы бір апта өткізіледі.
Апта сайынғы жүлделердің ұтыс ойынын өткізу күні мен уақыты:
1) 21 жылғы 10 ақпан. Технодом СС супермаркеттерінің 20 000 тг, 30 000 тг көлеміндегі
сертификаттары, Әйелдер мен Ерлерге арналған парфюмерлік өнімдер салынған себет,
«Kukmara» қазаны, «Мечта» табасы.
2) 21 жылғы 17 ақпан. Технодом СС супермаркеттерінің 20 000 тг, 30 000 тг теңге
көлеміндегі сертификаттары, Әйелдер мен Ерлерге арналған парфюмерлік өнімдер
салынған себет, «Kukmara» қазаны, «Мечта» табасы.
3) 21 жылғы 22 ақпан. Ерлерге арналған парфюмерлік өнімдер салынған себет + футболка

– 1дн., STR8 ерлер жинағы – 5дн.
4) 21 жылғы 09 наурыз. Сертификат 10 000тг - 3дн., қазан «Kukmara» – 1дн., BU
әрелдер жинағы – 3дн.
• Жеңімпаздарға чекті тіркеу кезінде көрсетілген байланыстар бойынша ұялы байланыс
арқылы хабарланады.
• Науқан Жүлделерінің саны шектеулі.
• Жүлделердің апта сайынғы ұтыс ойынына жеңіп алынған чектерді қоспағанда,
науқанның басынан бастап бүкіл кезеңінде тіркелген барлық чектер қатысады.

• Жүлделер жеңімпаздар арасында келесідей бөлінеді: тіркелген чектерддің кездейсоқ
тізімі ұтыс ойыны күніндегі ұтыстар санына сәйкес жүктеледі. Әр қатысушы апта сайынғы
ұтыс ойынына қатысатын жүлдені алады
• Егер Жеңімпазды хабардар еткеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұйымдастырушыға
байланысты емес кез келген себептер бойынша жеңімпазбен байланысу мүмкін болмаса
(жеңімпаздың профайлға кірмеуі, ұйымдастырушының хабарламаларын елемеуі және
т.б.), жеңімпаз бұл жүлдені алу құқығынан айырылады, ал ұйымдастырушы байқаудың
басқа қатысушысын, атап айтқанда кездейсоқ түсірілген тізімнен келесі қатысушыны
марапаттауға құқылы.
• Алматы қаласында тұратын жеңімпаз жүлдені алу үшін осы Ережелерде көрсетілген
құжаттарды ұсына отырып, Алматы қаласы, Катаев көшесі, 189 мекенжайына жеке өзі
келуі қажет.
• Талдықорған, Астана, Қарағанды, Павлодар, Семей, Тараз, Қызылорда қалаларындағы
жеңімпаздарға жүлдені алу үшін қайда бару керектігі туралы мекенжайы хабарланады.
(Өңірдегі ұйымдастырушы өкілінің кеңселеріне).
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімнің сыртқы түрі өзгеше болуы мүмкін

