
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО 

АКЦИИ 

«Fa» 

от ТОО "Henkel Central Asia & Caucasus" 

("Хенкель Сентрал Эйша Коукасас") 

 

Настоящие правила проведения 

Акции (далее – Правила) направлены на 

повышение активности, с целью выбора и 

поощрения лиц, участвовавших в 

розыгрыше, определяют порядок проведения 

розыгрыша призов (далее – Розыгрыш).  

1. Условия проведения Акции.  

1.1. Заказчиком Акции promo Fa Skiff 2021 

(далее – «Акция») является ТОО "Henkel 

Central Asia & Caucasus" ("Хенкель Сентрал 

Эйша Коукасас") (далее – Заказчик): 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 

Масанчи, д. 78. 

1.2. Исполнителем Акции является 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Iceland» (далее – 

Организатор): Республика Казахстан, г. 

Алматы, 050010, пр. Достык, д. 36, кв. 24. 

1.3. Партнером, на территории которого 

проводится Акция, является ТОО «Скиф 

Трейд» (далее – Партнер): Республика 

Казахстан, г. Алматы, 050046, ул. 

Розыбакиева, д. 75. 

1.4. Акция проводится Заказчиком на 

территории Республики Казахстан во всех 

магазинах торговой сети SMALL, в 

глобальной сети Интернет на сайте 

www.small.kz   

1.5. Акция проводится в период 09.00ч. 7 

июля 2021 г. по 23.59ч. 3 августа 2021 г. 

включительно по времени города Нур-

Султан (далее   – Период проведения Акции).  

1.6. Для участия в Акции Участник Акции не 

вносит никаких денежных средств в пользу 

Заказчика/Организатора Акции.  

 

 

"Henkel Central Asia & Caucasus" 

("Хенкель Сентрал Эйша Коукасас") 

ЖШС-нің ұйымдастыруымен   

«Fa» 

ПРОМО НАУҚАНДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕСІ 

 

             Науқанды өткізудің осы ережесі 

(бұдан әрі - Ереже) ұтыс ойынға (бұдан әрі - 

Ойын) қатысқан тұлғаларды таңдау және 

ынталандыру мақсатында белсенділікті 

арттыруға бағытталған және сыйлықтардың 

ұтыс ойынын өткізу тәртібін айқындайды.   

1.  Науқанды өткізу шарттары.  

1.1.   Рromo Fa Skiff 2021 Науқанына (бұдан 

әрі – «Науқан»)  Тапсырыс беруші  -"Henkel 

Central Asia & Caucasus" ("Хенкель Сентрал 

Эйша Коукасас"  (бұдан әрі–  Тапсырыс 

беруші):  Қазақстан Республикасы, Алматы 

қаласы, Масанчи көшесі, 78 үй. 

1.2. Науқаның ұйымдастырушысы ретінде 

«Iceland» Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік болып табылады (бұдан әрі - 

Ұйымдастырушы): Қазақстан Республикасы, 

Алматы қаласы,    050010, Достық даңғылы, 

36 үй, 24 пәтер.   

1.3. Аумағында Науқан өткізілетін серіктес 

ретінде «Скиф Трейд» ЖШС болып 

табылады (бұдан әрі - Серіктес): Қазақстан 

Республикасы, Алматы қаласы, 50046, 

Розыбакиев көшесі, 75 үй. 

1.4. Науқан Тапсырыс берушімен Қазақстан 

Республикасының аумағында SMALL сауда 

желісінің барлық дүкендерінде, Интернет 

ғалам торында www.small.kz сайтында 

өткізіледі.    

1.5. Науқан 2021 жылдың 7 шілдесінде Нұр-

Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00-

ден бастап 2021 жылдың 3 тамыз күні сағат 

23.59-ға дейін  өткізіледі (бұдан әрі   –   

Науқанды өткізу кезеңі).  

1.6. Науқанға қатысу үшін Науқанға 

қатысушы Тапсырыс 

берушінің/Ұйымдастырушының пайдасына 

ешбір қаражат қоспайды.   



2 

 

 

1.7. Категории продуктов, участвующих в 

Акции – продукция ТМ «Fa», а именно: 

крем-гели для душа 250мл/750мл, гели для 

душа 200мл, детские гели для душа 250мл, 

жидкое крем-мыло 250мл/500мл, детское 

жидкое мыло 250мл, 2 в 1 гель для душа, 

жидкое мыло 500 мл, дезодорант аэрозоль 

150мл (женский/мужской), дезодорант 

роликовый 50мл (женский/мужской), 

антибактериальный спрей. 

 

2. Условия участия в Акции.  

2.1. Для участия Участникам необходимо: 

2.1.1. Приобрести продукцию Fa, указанную 

в п.1.7. от 1500 тенге. 

2.1.2. Далее провести регистрацию чека на 

сайте Партнера www.small.kz (промо-сайт), 

указав номер кассы с чека, номер продажи, 

сумму чека, дату покупки и номер телефона. 

2.1.3 При регистрации посредством промо 

сайта, Участник получает уведомление в 

диалоговом окне об участии в розыгрыше 

призов. 

2.1.4. На одного Участника разрешено не 

более 50 (пятидесяти) регистраций чеков.  

2.1.5.  Один чек может быть зарегистрирован 

только один раз. 

2.1.6. Чеки, регистрируемые до начала и 

после окончания периода проведения Акции, 

указанные выше, а также чеки, 

регистрируемые повторно, не принимают 

участие в розыгрыше призов.  

2.1.7 Участники обязаны на весь период 

Акции сохранять чек с номером продажи,  

который должен быть предъявлен 

Организатору при получении приза по 

итогам розыгрыша. 

Не предъявление оригинала чека лишает 

Участника на права получения приза.  

2.1.8. К участию в Акции  допускаются все 

лица, проживающие в Республике Казахстан, 

достигшие возраста 18 лет (по тексту 

настоящих Правил именуемые «Участник» и 

1.7. Науқанға қатысатын өнімдердің 

санаттары - «Fa» Сауда маркасының 

өнімдері, атап айтқанда:  душқа арналған 

крем-гельдері 250мл/750мл, душқа арналған 

гельдер 200мл, душқа арналған балалар 

гельдері 250мл, сұйық крем-сабын 

250мл/500мл, балаларға арналған сұйық 

сабын 250мл, 1-де 2-і душқа арналған гель, 

сұйық сабын 500мл, дезодорант аэрозоль 

150мл (ерлерге/әйелдерге арналған), 

дезодорант роликті 50мл (ерлерге/әйелдерге 

арналған),бактерияларға қарсы спрей. 

2.  Науқанға қатысу шарттары.  

2.1.  Қатысу үшін Қатысушыға келесі қажет: 

2.1.1.  1.7 тармағында көрсетілген Fa өнімін 

1500 теңгеден бастап сатып алу. 

2.1.2. Одан әрі, чекте көрсетілген кассаның 

нөмірін, сатылымның нөмірін, чектің сомасы 

мен сатып алу күнін көрсете отырып,  

www.small.kz (промо-сайт) Серіктестің 

сайтында чекті тіркеу. 

2.1.3 Тіркеу барысында промо сайт арқылы 

диалогтық терезеде Қатысушыға 

сыйлықтардың ұтыс ойынына қатысуы 

туралы  хабарлама келеді.   

2.1.4. Бір Қатысушыға 50-ден (елуден)   

аспайтын чектерді тіркеуге рұқсат етіледі.    

2.1.5.  Бір чекті бір рет ғана тіркеуге болады.  

2.1.6. Жоғарыда көрсетілген Науқанды өткізу 

кезеңі басталғанға дейін және аяқталған соң 

тіркелетін чектер, сонымен қатар қайта 

тіркелетін чектер сыйлықтардың ұтыс 

ойынына қатыспайды.    

2.1.7 Қатысушылар Науқанның бүкіл 

кезеңіне сату нөмірі бар чекті сақтауға 

міндетті, оны ұтыс қорытындысы бойынша 

жүлдені алу кезінде Ұйымдастырушыға 

ұсынуға тиіс. 

Чектің түпнұсқасын ұсынбау Қатысушыны 

жүлдені алу құқығынан айырады. 

2.1.8. 18 жасқа толған Қазақстан 

Республикасында тұратын (осы Ереженің 

мәтіні бойынша тиісінше «Қатысушы» және 

«Қатысушылар» деп аталатын) барлық 

http://www.small.kz/
http://www.small.kz/
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«Участники» соответственно). 

2.1.9. Заказчик/Организатор имеют право 

исключить любого Участника без 

объяснения причин на любом этапе 

проведения Акции за не соблюдение Правил 

Акции. 

2.1.10. К участию в Акции не допускаются 

заинтересованные лица, сотрудники 

Заказчика, Организатора и Партнера. 

2.2. Заказчик и/или Организатор Акции не 

несут ответственности за технические сбои, 

имеющие отношение к предоставлению 

услуг Интернет (включая отсутствие 

Интернета или плохое соединение), а также 

другие обстоятельства, не зависящие от их 

воли, в том числе, но не ограничиваясь:  

2.2.1. За расторжение договорных отношений 

с поставщиком Интернет услуг, как 

следствие - невозможностью совершить одно 

или несколько действий, определенных п. 

2.1. Правил; не по вине Заказчика/ 

Организатора Акций;  

2.2.2. За задержки, а также любые другие 

технические сбои в работе Интернет; 

2.2.3. За любые сбои в работе 

приборов/оборудования используемых 

Участниками для участия в Акциях;  

2.3. В случае выявления Заказчиком/ 

Организатором Акции противоправных 

действий со стороны Участника, либо иных 

третьих лиц, в том числе признаков 

систематического нарушения Правил, 

Заказчик/Организатор Акции имеет право 

отстранить Участника от дальнейшего 

участия в Акции.  

2.4. Совершение Участником Акции 

действий, указанных в настоящих Правилах, 

означает ознакомление и полное принятие 

им всех условий настоящих Правил.  

2.5. Заказчик Акций оставляет за собой право 

вносить изменения в настоящие Правила без 

предварительного уведомления Участников 

Акций, путём их размещениия на промо 

сайте.  

2.6. Приз разыгрывается только между 

тұлғаларға Науқанға қатысуға рұқсат  

етіледі.   

2.1.9. Тапсырыс беруші / Ұйымдастырушы 

науқан Ережесін сақтамағаны үшін 

Науқанды өткізудің кез келген кезеңінде, 

ешбір себептерін түсіндірусіз кез келген 

Қатысушыны ойыннан шығаруға құқылы.   

2.1.10. Мүдделі тұлғаларға, Тапсырыс 

берушінің, Ұйымдастырушының және 

Серіктестің қызметкерлеріне Науқанға 

қатысуға рұқсат етілмейді.   

2.2. Интернет қызметтерін көрсетуге қатысы 

бар техникалық ауытқулар, сонымен қатар, 

Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

еркіне байланысты емес басқа да жағдайлар 

үшін Науқанға Тапсырыс 

беруші/Ұйымдастырушы жауап бермейді. 

Оның ішінде, бірақ шектеусіз:     

2.2.1. Науқанға Тапсырыс 

берушінің/Ұйымдастырушының кінәсінен 

емес Интернет қызметтердің жеткізушісімен 

шарттық қатынастарды бұзғаны үшін, оның 

салдары ретінде Ереженің 2.1 тармағымен 

айқындалған бір немесе бірнеше іс-

әрекеттерді жасай алмағаны үшін;  

2.2.2. Кідіріс үшін, сонымен қатар Интернет 

жұмысындағы кез келген техникалық 

бұзылыстар үшін;   

2.2.3. Науқанға қатысу үшін Қатысушы 

қолданатын құрал/жабдықтардың 

жұмысындағы кез келген бұзылыстар үшін;  

2.3. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы 

Қатысушы тұлға не өзге үшінші тұлғалар 

тарапынан құқыққа қарсы әрекеттерді, оның 

ішінде Ережені жүйелі түрде бұзу белгілерін 

анықтаған жағдайда, Науқанға Тапсырыс 

беруші/ Ұйымдастырушы Қатысушыны 

науқанға одан әрі қатысудан шеттетуге 

құқылы;  

2.4. Науқанға Қатысушымен осы Ережеде 

көрсетілген әрекеттерді жасауы оның осы  

Ереженің барлық шарттарын толық 

қабылдауын білдіреді; 

2.5. Науқанға Тапсырыс беруші  Науқанға 

Қатысушыларды алдын ала хабардар етпей, 

промо сайтқа орналастыру жолымен осы 
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Участниками Акции, которые приняли 

участие, выполнили все условия Акции, 

изложенные в настоящих Правилах.  

 

2.7. Победители Акции  определяются 

случайным выбором с помощью программы 

Random.org – Публикация победителей будет 

на промо странице на сайте small.kz. 

2.8. Объявление победителя Акции будет 

происходить в сроки, установленные п.2.10 

Правил, во время Акции путем размещения 

информации на сайте Партнера small.kz. 

2.9. Даты и время проведения розыгрышей 

призов: 

1) 14 июля 11.00ч. 

2) 21 июля 11.00ч. 

3) 28 июля 11.00ч. 

4) 4 августа 11.00ч. 

2.10. Даты и время оглашения победителей:  

1) 14 июля 15.00ч. 

2) 21 июля 15.00ч. 

3) 28 июля 15.00ч. 

4) 4 августа 15.00ч. 

2.11. Победители уведомляются по 

мобильной связи, по контактным данным, 

указанным при регистрации чека.  

2.12. Организатор оставляет за собой право 

дополнительно уведомлять победителя иным 

способом. 

2.13. Окончательные результаты 

определения Победителя Акций 

фиксируются Заказчиком и отражаются в 

протоколах. Результаты отбора, 

зафиксированные Заказчиком в Протоколах, 

являются окончательными и не подлежат 

обжалованию. 

2.14. За весь период Акции Участник может 

выиграть Приз только один раз. 

 

Ережеге өзгерістер енгізу құқығын өзіне 

қалдырады; 

2.6. Жүлде осы  Ережеде  көрсетілген 

Науқанның барлық шарттарын орындаған, 

Науқанға қатысқан  Қатысушылар арасында 

ғана ойнатылады; 

2.7. Науқан жеңімпаздары Random.org 

бағдарламасының көмегімен  кездейсоқ 

таңдау арқылы анықталады - Жеңімпаздар 

small.kz сайтының промо парақшасында 

жарияланады. 

2.8. Науқан жеңімпазын хабарлау Ереженің 

2.10 тармағымен бекітілген мерзімде, Науқан 

кезінде Серіктестің small.kz сайтында 

ақпаратты жариялау жолымен жүргізіледі. 

2.9.  Жүлделердің ұтыс ойынын өткізу күні 

мен уақыты: 

1) 14 шілде сағат 11.00 

2) 21 шілде сағат 11.00 

3) 28 шілде сағат 11.00  

4) 4 тамыз сағат 11.00 

2.10.Жеңімпаздарды жариялау күні мен 

уақыты: 

1)  14 шілде сағат 15.00 

2)  21 шілде сағат 15.00 

3)   28 шілде сағат 15.00 

4)   4 тамыз сағат 15.00 

2.11. Чекті тіркеу кезінде көрсетілген ұялы 

байланысы, байланыс деректері арқылы 

Жеңімпаздар хабардар етіледі. 

2.12. Ұйымдастырушы Жеңімпазды басқа 

тәсілмен қосымша хабардар ету құқығын 

өзіне қалдырады. 

2.13. Науқанның жеңімпазын айқындаудың 

түпкілікті нәтижелері Тапсырыс берушімен 

белгіленеді және хаттамаларда көрсетіледі. 

Тапсырыс берушімен хаттамаларда тіркеген 

іріктеу нәтижелері түпкілікті болып 

табылады және шағым беруге жатпайды. 

2.14 Науқанның барысында Қатысушы 
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3. Приз по итогам Акции  

3.1. Количество Призов Акции ограничено. 

Количество призов на весь период акции:  

• фотоаппарат моментальной печати 

FUJIFILM Instax Mini11 – 16 шт.   

• Один главный приз (который будет 

разыгрываться на последней неделе 

промо) – сертификат на отдых для 

двоих (Мальдивы). В путевку входит 

авиаперелет, проживание в отеле, 

завтраки (выделенная сумма на 

путевку 1 500 000 тенге). В рамках 

данного бюджета победитель может 

выбрать путешествие. 

• И первым 3000 зарегистрировавшимся 

чекам на сайте Small.kz – эко-сумка в 

подарок (гарантированный приз). 

3.2. Розыгрыш призов проводится на 

еженедельной основе: 

на каждой неделе Акции:  

Фотоаппарат моментальной печати 

FUJIFILM Instax Mini11 - 4 шт. 

На последней недели Акции разыгрывается 

главный приз – сертификат для двоих на 

Мальдивы – 1 шт. 

Первым 3000 зарегистрировавшимся чекам 

на сайте Small.kz – эко-сумка в подарок 

(гарантированный приз выдается один раз 

одному чеку). 

3.3. Призы распределяются между 

победителями следующим образом: 

выгружается случайный список 

зарегистрированных чеков. Первые 4 

Участника получают фотоаппарат 

моментальной печати FUJIFILM Instax 

Mini11. И первым 3000 зарегистрированным 

чекам на сайте Small.kz – эко-сумка в 

подарок (гарантированный приз выдается 

один раз одному чеку). 

3.4. Призовой фонд Акции формируется за 

счет собственных средств Заказчика Акции 

и, составляет перечень Призов, указанных в 

Жүлденi тек бір рет ұта алады. 

3. Науқан қорытындысы бойынша жүлде  

3.1. Науқан жүлделерінің саны шектеулі. 

Науқанның барлық кезеңіне жүлделер саны: 

• FUJIFILM Instax Mini 11 лезде сурет 

шығару фотоаппараты – 16 дана; 

• Бір бас жүлде (промоның соңғы 

аптасында ойнатылады) – екі адамға 

демалу сертификаты (Мальдив). 

Жолдамаға авиаұшу, отельде тұру, 

таңғы ас кіреді (жолдамаға бөлінген 

қаражат 1 500 000тг.). Осы 

бюджеттің шегінде жеңімпаз 

саяхатты таңдай алады.  

• Small.kz сайтында алғашқы тіркелген 

300  чекке   - сыйлыққа эко-сөмке 

беріледі (кепілді сыйлық). 

 

3.2. Жүлделер ұтысы апта сайын өткізіледі: 

Науқанның әр аптасында:   

FUJIFILM Instax Mini 11 лезде сурет 

шығару фотоаппараты – 4 дана; 

Науқанның соңғы аптасында ойнатылатын 

бас жүлде – Мальдивке екі адамға 

сертификат – 1 дана; 

Small.kz сайтында алғашқы тіркелген 300  

чекке   - сыйлыққа эко-сөмке беріледі 

(кепілді сыйлық бір чекке бір рет беріледі). 

3.3. Жүлделер жеңімпаздар арасында келесі 

түрде бөлінеді: кездейсоқ тізім 

шығарылады. Алғашқы 4 Қатысушы 

FUJIFILM Instax Mini 11 лезде сурет 

шығару фотоаппаратын  алады.  Сонымен, 

Small.kz сайтында алғашқы тіркелген 3000  

чекке   - сыйлыққа эко-сөмке беріледі 

(кепілді сыйлық бір чекке бір рет беріледі). 

 

3.4. Науқанның жүлде қоры  Науқанға 

Тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен 

қалыптастырылады, осы Ереженің 3.1-

тармағында көрсетілген жүлделердің тізбесін 

жасайды және осы Ереженің шарттарына 

сәйкес оған құқық алған Науқанның 

жеңімпаздарына жүлделер беру үшін ғана 
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пункте 3.1. настоящих Правил, и 

используется исключительно для 

предоставления Призов Победителям Акции, 

которые получили на них право в 

соответствии с условиями настоящих 

Правил. Один Участник может получить не 

более одного Приза в каждой категории. 

3.5. Информирование Победителей 

осуществляется Организатором личным 

сообщением/звонком от Модератора 

страницы Сообщества Заказчика.  

3.6.  Для получения Призов Победителям 

Акции необходимо в течение 3 (трех) 

календарных дней со дня получения 

информационного сообщения от Заказчика 

Акции прислать на электронный адрес, 

указанный в сообщении, подтверждение 

получения сообщения, а также подробную 

контактную информацию: ФИО Победителя, 

соответствующие данным документа, 

удостоверяющего личность, копию 

удостоверения личности, почтовый адрес 

постоянного проживания и контактный 

телефон.  

3.7. Если в течение 3 (трех) рабочих дней 

после информирования Победителя (п. 3.6.), 

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  

следующего Участника, из выгруженного 

специальным образом списка, не попавший в 

список Победителей.  

3.8. Победитель Акции обязан лично явиться 

по адресу, который сообщит ему 

Организатор и предоставить подробную 

информацию: ФИО Победителя, 

соответствующие данным документа, 

удостоверяющего личность, копию 

удостоверения личности, почтовый адрес 

постоянного проживания, контактный 

телефон и ЧЕК, ставший призовым. 

3.9. Организатор и Заказчик не гарантируют 

доставку Призов Победителю в случае 

неправильно указанного адреса, контактов и 

пайдаланылады. 

 

3.5. Тапсырыс берушінің Қауымдастығы 

парақшасының Модераторынан  

Ұйымдастырушының жеке 

хабарламасы/қоңырау шалуы арқылы 

Жеңімпаздар хабардар етіледі.   

3.6. Жүлделерді алу үшін Науқан 

жеңімпаздары ақпараттық хабарламаны 

алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік 

күннің ішінде хабарламада көрсетілген 

электрондық мекен-жайға хабарламаны 

алғанын растау, сондай-ақ толық байланыс 

ақпаратты: жеңімпаздың жеке басын 

куәландыратын құжаттың деректеріне сәйкес 

келетін ТАӘ, жеке куәліктің көшірмесін, 

тұрақты тұратын пошталық мекен-жайын 

және байланыс телефонын жолдау қажет. 

3.7. Егер Жеңімпазды хабардар еткеннен 

кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде (3.6-тармақ) 

Ұйымдастырушыға байланысты емес кез 

келген себептер бойынша Жеңімпазбен 

байланысу мүмкіндігі болмаған жағдайда 

(Жеңімпаз профайлға кірмейді, 

Ұйымдастырушының хабарламаларын 

елемейді және т.б.), Жеңімпаз бұл жүлдені 

алу құқығынан айырылады, ал 

Ұйымдастырушы арнайы түрде түсірілген 

тізімнен жүлдегерлер тізіміне енбеген келесі 

Қатысушыны марапаттауға құқылы. 

3.8. Науқан жеңімпазы Ұйымдастырушы 

оған хабарлаған мекен-жайы бойынша жеке 

келуге және толық ақпаратты: жеке басын 

куәландыратын құжаттың деректеріне сәйкес 

келетін ТАӘ, жеке куәліктің көшірмесін, 

тұрақты   пошталық мекен-жайын, байланыс 

телефонын және жүлдені ұтып алған ЧЕКТІ 

ұсынуға міндетті. 

3.9. Ұйымдастырушы мен Тапсырыс беруші 

жүлдені табыстауға немесе жеткізуге кедергі 

келтіретін мекен-жайы, байланыстары және 

басқа да деректері дұрыс көрсетілмеген 

жағдайда жүлделерді Жеңімпазға жеткізуге 

кепілдік бермейді. Бұл жағдайда Науқанның 

4.7 және 4.8. тармақтарында ескертілген 

жағдайлар туындайды. 

3.10. Ұйымдастырушының жүлдені беру 



7 

 

 

других некорректных данных, 

препятствующих вручению или доставке 

Приза. В этом случае наступают условия, 

оговорённые в пп.4.7 и 4.8. Акции. 

3.10. Ответственность Организатора по 

выдаче Призов ограничена количеством и 

видом приза, указанных в Правилах. 

3.11. Невостребованные Призы повторно 

разыгрываются между Участниками Акции, 

зарегистрировавшими призы. При повторном 

розыгрыше ранее выигравшие Призы 

Победители не участвуют. 

3.12. Призы, указанные в п.3.2, не выдаются 

в денежном эквиваленте. 

4. Порядок, условия и сроки получения 

Призов Акции. 

4.1. Доставка Приза осуществляется в 

течение 30 календарных дней с даты 

подтверждения Модератором принятия от 

Победителя заявки на получение Приза и 

всей необходимой информации для его 

отправки.  

4.2. Вручение Приза Акции допускается 

лицу, получившему на него право согласно 

условиям этих Правил, и только в порядке, 

установленном данными Правилами. В 

случае, если Победитель Акции по каким-

либо причинам не может получить Приз 

лично, такой Победитель Акции не имеет 

права передать / уступить свое право любому 

третьему лицу.  

4.3. Заказчик Акции и Организатор не несут 

ответственности за дальнейшее 

использование Победителем Акции Приза 

Акции после его вручения связанный с 

утерей Приза, его владением и 

распоряжением. 

4.4. Победитель Акции автоматически теряет 

приобретенное им право на получение Приза 

Акции без каких - либо компенсаций, в 

следующих случаях:  

4.4.1. Если Победитель Акции признан 

Нарушителем настоящих Правил, включая не 

предоставление данных или предоставление 

неверных данных; 

жөніндегі жауапкершілігі Ережеде 

көрсетілген жүлденің саны мен  түрімен 

шектеледі. 

3.11. Талап етілмеген Жүлделер тіркелген 

Науқанға Қатысушылар арасында қайта 

ойнатылады. Қайта ойнатылатын ұтыс 

ойынына бұрын жүлделерді жеңіп алған 

Жеңімпаздар қатыспайды. 

3.12. 3.2-тармақта көрсетілген жүлделер 

ақшалай баламада берілмейді. 

 

4. Науқан жүлделерін алу тәртібі, 

шарттары мен мерзімдері. 
 

4.1. Модератор жүлдені алуға өтінімді және 

оны жіберу үшін барлық қажетті ақпаратты 

Жеңімпаздан қабылдағанын растаған күннен 

бастап 30 күнтізбелік күн ішінде Жүлдені 

жеткізу жүзеге асырылады.   

4.2. Осы Ереженің шарттарына сәйкес 

Науқан жүлдесіне құқық алған адамға және 

осы Ережеде белгіленген тәртіппен ғана 

Науқан жүлдесін тапсыруға жол беріледі. 

Егер Науқанның жеңімпазы қандай да бір 

себептермен Жүлдені жеке өзі ала алмаса, 

мұндай  Науқанның жеңімпазы өз құқығын 

кез келген үшінші тұлғаға беруге / тапсыруға 

құқылы емес. 

4.3. Науқанның жеңімпазымен жүлдені 

жоғалтуына, оны иеленуіне және   

қолдануына  байланысты Науқан жүлдесін 

тапсырғаннан кейін оны одан әрі пайдалануы 

үшін Науқанға Тапсырыс беруші мен 

Ұйымдастырушы  жауапты болмайды 

 4.4. Науқанның жеңімпазы  қандай да бір 

өтеусіз Науқан жүлдесін алу құқығын келесі 

жағдайларда автоматты түрде жоғалтады: 

4.4.1. Егер Науқанның жеңімпазы осы 

Ережені бұзушы деп танылса, деректерді 

ұсынбауды немесе дұрыс емес деректерді 

ұсынуды қоса алғанда;   

4.4.2. Егер Науқанның жеңімпазы Науқан 

жүлдесін алудан бас тартатыны туралы 

мәлімдесе; 

4.4.3. Науқанның жеңімпазы өзінің жеке 
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4.4.2. Если Победитель Акции заявил о своем 

отказе от получения Приза Акции;  

4.4.3. В случае предоставления Победителем 

Акции данных не своего удостоверения 

личности; 

4.4.4. В случае невозможности 

идентифицировать Победителя Акции;  

4.4.5. В случае не надлежащего выполнения 

условий данных Правил.  

4.5. Неукоснительное соблюдение всех 

условий данных Правил и предоставления 

всех предусмотренных документов и 

информации является необходимым 

условием получения Приза Акции. 

Невыполнение каких-либо условий, 

предусмотренных данными Правилами, 

лишает Победителя Акции права на 

получение причитающегося ему Приза 

Акции. При этом, соответствующий 

Победитель Акции считается отказавшимся 

от получения Приза Акции и не имеет права 

на получение от Заказчика/Организатор 

Акции какой-либо компенсации.  

4.6. В случае выявления невозможности 

вручения Приза Акции Заказчик вправе 

распорядиться невостребованным Призом 

Акции по своему усмотрению.  

4.7. Призы выдаются Участникам Акции 

только в соответствии с данными 

Правилами. В случае возникновения 

спорных вопросов, связанных с проведением 

Акции и получением Приза, решение 

Организатора является окончательным. 

4.8. После того, как Победители Акции будут 

определены, требования любых других 

Участников в отношении каких-либо Призов 

приниматься не будут. 

5. Требования к Участникам Акции.  

5.1. Не признаются Участниками Акции и не 

имеют права принимать в ней участия:  

5.1.1. Работники Заказчика/Организатора и 

любых других организаций, принимающих 

участие в подготовке, организации и 

проведении Акции, и их близкие 

родственники (муж / жена, дети, братья / 

куәлігінің емес деректерін ұсынған 

жағдайда;  

4.4.4. Науқанның жеңімпазын анықтау 

мүмкін болмаған жағдайда; 

4.4.5. Осы Ереженің шарттары тиісінше 

орындалмаған жағдайда.  

4.5. Осы Ереженің барлық талаптарын 

мүлтіксіз сақтау және барлық қарастырылған 

құжаттар мен ақпаратты ұсыну Науқан 

жүлдесін алудың қажетті шарты болып 

табылады. Осы Ережеде көзделген қандай да 

бір шарттардың орындалмауы Науқан 

жеңімпазын оған тиесілі Науқан жүлдесін 

алу құқығынан айырады. Бұл ретте, 

Науқанның тиісті жеңімпазы Науқан 

жүлдесін алудан бас тартқан болып 

есептеледі және Тапсырыс берушіден/  

Ұйымдастырушыдан қандай да бір өтемақы 

алуға құқығы жоқ.  

4.6. Науқан жүлдесін тапсыру мүмкін 

еместігі анықталған жағдайда Тапсырыс 

беруші талап етілмеген Науқан жүлдесіне өз 

қалауы бойынша билік етуге құқылы. 

4.7. Жүлделер Науқан қатысушыларына тек 

осы Ережеге сәйкес беріледі. Науқанды 

өткізуге және Жүлде алуға байланысты 

даулы мәселелер туындаған жағдайда 

Ұйымдастырушының шешімі түпкілікті 

болып табылады. 

4.8. Науқан жеңімпаздары анықталған соң,  

кез келген басқа Қатысушылардың қандай да 

бір Жүлделерге қатысты талаптары 

қабылданбайды. 

 

5. Науқанға қатысушыларға қойылатын 

талаптар. 

5.1. Науқанға қатысушылар деп 

танылмайтын және оған қатысуға құқығы 

жоқ тұлғалар: 

5.1.1. Науқанды дайындауға, ұйымдастыруға 

және өткізуге қатысатын Тапсырыс 

берушінің/Ұйымдастырушының және кез 

келген басқа ұйымдардың қызметкерлері 

және олардың жақын туыстары (күйеуі / 

әйелі, балалары, аға-інілері / апа-сіңлілері, 
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сестры, родители, бабушка / дедушка);  

5.2. Участвуя в Акции, Участники понимают 

и соглашаются с тем, что любая добровольно 

предоставленная ими информация, в том 

числе персональные данные Участника, 

могут собираться и обрабатываться 

Заказчиком с целью обработки, хранения, 

распространения и использования, а также на 

другие цели, определенные данными 

Правилами в соответствии с законом РК «О 

персональных данных и их защите». 

Принимая условия данных Правил, 

Участники предоставляют согласие на такую 

обработку персональных данных с целью 

свободного распространения и 

использования. Согласие Участника 

считается предоставленным с момента 

предоставления персональных данных.  

5.3. Предоставление Участником 

недостоверных/некорректных данных для 

участия в Акции, в том числе о средствах 

связи с таким Участником Акции, 

освобождает Заказчика от обязанности 

вручить принадлежащий ему Приз Акции, и 

такой Участник Акции теряет право на 

получение причитающегося ему Приза 

Акции.  

5.4. Победители, претендующие на 

получение Приза, обязуются заполнить и 

подписать все необходимые для их 

получения документы, предоставляемые 

Организатором, выполнить все условия, 

предусмотренные Правилами, а также 

формальности, необходимые для получения 

Приза. 

5.5. Факт участия в Акции подразумевает 

ознакомление Участника с настоящими 

Правилами и его добровольное согласие на 

участие в Акции в соответствии с 

настоящими Правилами.  

6. Общие условия Акции. 

6.1. В случае возникновения любых споров 

относительно толкования условий 

проведения Акции официальным признается 

толкование Заказчика, которое является 

окончательным и обязательным для всех 

лиц/Участников Акции. Решение Заказчика 

ата-аналары, әжесі / атасы)); 

5.2. Науқанға қатыса отырып, Қатысушылар 

өздері ерікті түрде ұсынған кез келген 

ақпаратты, оның ішінде Қатысушының 

дербес деректерін Тапсырыс беруші өңдеу, 

тарату және пайдалану мақсатында, сондай-

ақ осы Ережеде айқындалған басқа да 

мақсаттарда өңдей алатындығын түсінеді 

және келіседі. Осы Ереженің шарттарын 

қабылдай отырып, Қатысушылар дербес 

деректерді еркін тарату және пайдалану 

мақсатында осындай өңдеуге келісім береді. 

Дербес деректерді ұсынған сәттен бастап 

Қатысушының келісімі ұсынылған болып 

саналады. 

5.3. Қатысушының Науқанға қатысу үшін, 

оның ішінде Науқанға осындай 

Қатысушымен байланыс құралдары туралы 

анық емес/дұрыс емес деректерді ұсынуы 

Тапсырыс берушіні оған өзіне тиесілі Науқан 

жүлдесін тапсыру міндетінен босатады және 

Науқанға осындай қатысушы өзіне тиесілі 

Науқан жүлдесін алу құқығынан айырылады.  

5.4. Жүлдені алуға үміткер жеңімпаздар 

Ұйымдастырушы ұсынған құжаттарды 

толтыруға және оларды алу үшін қажетті 

барлық құжаттарға қол қоюға, Ережеде 

көзделген барлық шарттарды, сондай-ақ 

Жүлдені алу үшін қажетті  ресмиліктерді 

орындауға міндеттенеді. 

5.5. Науқанға қатысу фактісі Қатысушыны 

осы Ережемен таныстыруды және оның осы 

Ережеге сәйкес Науқанға қатысуға ерікті 

түрде келісуін білдіреді.  
 

6. Науқанның жалпы шарттары. 

6.1. Науқанды өткізу шарттарын түсіндіруге 

қатысты кез келген даулар туындаған 

жағдайда Тапсырыс берушінің түсіндіруі 

ресми деп танылады, ол Науқанның барлық 

тұлғалары/қатысушылары үшін түпкілікті 

және міндетті болып табылады. Тапсырыс 

берушінің Науқанды өткізуге байланысты 

барлық мәселелер бойынша шешімі 

түпкілікті болып табылады және науқанның 

барлық қатысушыларына қатысты  

қолданылады.   
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по всем вопросам, связанным с проведением 

Акции, являются окончательными, и 

распространяются на всех Участников 

Акции.  

6.2. Заказчик Акции оставляет за собой право 

проверить документы, удостоверяющие 

возраст и личность Участника Акции.  

6.3. Обязанность по начисления и уплате 

налогов в связи с вручением 

соответствующего Приза Акции, а также 

ответственность за невыполнение данной 

обязанности несет Организатор, выступает 

налоговым агентом по отношению к 

Победителю. 

6.4. Заказчик и Организатор не несут 

ответственность за:  

6.4.1. Не ознакомление с данными 

Правилами Акции;  

6.4.2. Не ознакомление с Призовым фондом 

Акций и условиями получения Призов 

Акции;  

6.4.3. Невыполнение, неполное или 

ненадлежащее предоставление Участниками 

сведений/документов, необходимых для 

вручения Призов в сроки, установленные для 

их предоставления по вине организаций 

связи, или по другим, не зависящим от 

Заказчика/Организатора Акции причинам;  

6.4.4. Неполучение Призов Победителями не 

по вине Заказчика/Организатора;  

6.4.5. Качество и технические 

характеристики Призов Акции, которые не 

соответствуют субъективным ожиданиям 

Победителей;  

6.4.6. Не ознакомление Участниками с 

условиями пользования промо сайтом, и их 

последствия.  

6.5. Участвуя в Акции, Участник/Победитель 

Акции, в частности, соглашаются со 

следующим:  

6.5.1. Заказчик имеет право изменить 

Правила Акции, сообщив о таких изменениях 

на промо сайте;  

6.2. Науқанға Тапсырыс беруші науқанға 

қатысушының жасын және жеке басын 

куәландыратын құжаттарды тексеру құқығын 

өзіне қалдырады.  

6.3. Науқанның тиісті жүлдесін табыс етуге 

байланысты салықтарды есептеу және төлеу 

жөніндегі міндетті, сондай-ақ осы міндетті 

орындамағаны үшін жауапкершілікті 

Ұйымдастырушы көтереді, Науқан 

жеңімпазына қатысты Ұйымдыстырушы 

салық агенті болып табылады. 

6.4. Тапсырыс беруші мен Ұйымдастырушы 

келесі үшін жауап бермейді:  

6.4.1.  Науқанның осы Ережесімен 

таныспағаны үшін; 

6.4.2. Науқанның Жүлде қорымен және  

Науқан  жүлделерін алу шарттарымен 

таныспағаны үшін;   

6.4.3. Қатысушылардың байланыс 

ұйымдарының кінәсінен немесе Науқанға 

Тапсырыс берушіге/Үйымдастырушыға 

байланысты емес басқа да себептер бойынша 

Жүлделерді тапсыру үшін белгіленген 

мерзімдерде оларды тапсыру үшін қажетті 

мәліметтерді/құжаттарды орындамағаны, 

толық немесе тиісінше ұсынбағаны үшін;   

6.4.4.Тапсырыс берушінің/ 

Ұйымдастырушының кінәсінен емес 

Жеңімпаздар жүлделерін алмағаны үшін; 

6.4.5.  Жеңімпаздардың субъективті  

үміттеріне  сәйкес келмейтін Науқан 

жүлделерінің сапасы мен техникалық 

сипаттамалары үшін; 

6.4.6. Қатысушылардың промо сайтты 

пайдалану шарттарымен таныспауы және 

олардың салдары үшін. 

6.5. Науқанға қатыса отырып, Науқанға 

қатысушы / Жеңімпаз мыналармен келіседі, 

атап айтқанда:  

6.5.1. Тапсырыс беруші өзгерістер туралы 

промо сайтта хабарлай отырып, Науқан 

ережелерін өзгертуге құқылы; 

6.5.2. Науқанның қатысушылары / 

Жеңімпаздары осы  Ереженің шарттарында 
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6.5.2. Участники/Победители Акции 

подтверждают свое полное и безусловное 

согласие на порядок определения 

Победителя, установленный условиями 

настоящих Правил;  

6.6. Заказчик/Организатор Акции оставляет 

за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с 

Участниками/Победителем Акции, кроме 

случаев, предусмотренных данными 

Правилами.  

6.7. Участвуя в Акции, Участник Акции 

подтверждает полное понимание условий 

Акции и полностью соглашается с данными 

Правилами Акции.  

6.8. Заказчик/Организатор Акции по своему 

усмотрению могут признать 

недействительными какого-либо Участника, 

а также запретить дальнейшее участие в 

Акции любому лицу, которое подделывает 

или извлекает выгоду из подделки процесса 

регистрации или других этапов Акции, или 

же действует, нарушая данные Правила, 

действует деструктивным образом или 

осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или 

причинять вред любому другому лицу, 

которое может быть связано с данной 

Акцией.  

6.9. Если по какой-либо причине Акция   не 

может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, 

вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, 

дефектами,  манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками 

или любой какой другой причиной, 

неконтролируемой Заказчиком/ 

Организатором, которая искажает или 

вмешивается в исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Заказчик/Организатор 

Акции может по своему усмотрению 

аннулировать, прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Акции, или 

же признать недействительными любые 

регистрации.  

белгіленген Жеңімпазды анықтау тәртібіне 

өздерінің толық және сөзсіз келісімін 

растайды; 

6.6. Науқанға Тапсырыс беруші / 

Ұйымдастырушы осы  Ережеде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, Науқанға 

қатысушылармен/ Жеңімпаздарымен 

жазбаша келіссөздерге не өзге де 

байланыстарға қатыспау құқығын өзіне 

қалдырады. 

6.7. Науқанға қатыса отырып, Науқанға 

қатысушы Науқан шарттарын толық 

түсінгенін растайды және осы Науқан 

ережелерімен толық келіседі. 

6.8. Науқанға Тапсырыс беруші / 

Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша қандай 

да бір Қатысушыны жарамсыз деп тани 

алады, сондай-ақ тіркеу процесін немесе 

Науқанның  басқа кезеңдерін қолдан жасаған 

немесе қолдан жасаудан пайда көретін 

немесе осы Ережені бұза отырып әрекет 

ететін, бүлдіргіш әрекет ететін немесе осы 

Науқанмен байланысты болуы мүмкін кез 

келген басқа тұлғаға қиянат жасау, қорлау, 

қорқыту немесе зиян келтіру ниетімен іс-

әрекеттерді жүзеге асыратын кез келген 

тұлғаға Науқанға одан әрі қатысуға тыйым 

сала алады. 

 6.9. Егер қандай да болса - интернет 

желісіндегі ақаулар,  манипуляциялар, 

санкцияланбаған араласу, бұрмалау, 

техникалық ақаулар немесе Тапсырыс 

беруші/ Ұйымдастырушы бақыламайтын, 

қауіпсіздікті, адалдықты, тұтастықты немесе 

Науқанның тиісті өткізілуін бұрмалайтын 

немесе оған араласатын кез келген басқа 

себептерді қоса алғанда, Науқан 

жоспарлағандай өткізілмейді, Тапсырыс 

беруші/Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша 

Науқанның өткізілуін жоя алады, тоқтата 

алады, өзгерте   немесе уақытша тоқтата 

алады, немесе кез-келген тіркеуді жарамсыз 

деп тани алады.   

6.10. Ұйымдастырушы Жеңімпаздардың 

есімдері мен фотосуреттерін, 

бейнежазбаларын жарнамалық мақсатта 

пайдалану құқығын, науқанды ұзарту, 

жүлдені беру рәсімін/санын өзгерту және 
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6.10. Организатор оставляет за собой право 

использования имен и фотографий, 

видеозаписи победителей в рекламных 

целях, право продлить Акцию, изменить 

процедуру выдачи/количества Приза и 

публиковать дополнительную информацию 

об Акции и порядке ее проведения. 

6.11. Непредставление оригинала 

удостоверения личности и/или паспорта 

Организатору в момент получения 

соответствующего Приза, невозможность 

получения Победителем и неполучение 

Приза по каким-либо причинам, возникшим 

по вине Победителя, будет рассматриваться 

Организатором как отказ Победителя от 

Приза, за которое Организатор и Заказчик 

Акции не несут ответственности. 

6.12. Победитель, выигравший Приз, 

соглашается давать рекламные интервью об 

участии в Акции, в том числе по радио и 

телевидению, а равно в иных средствах 

массовой информации, либо сниматься для 

изготовления графических рекламных 

материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения Заказчиком/Организатором. 

Все авторские и смежные права на такие 

интервью и иные материалы будут 

принадлежать Заказчику/Организатору 

соответственно на неограниченный срок и 

без ограничения территории. 

6.13. Термины, используемые в данных 

Правилах, относятся исключительно к 

данной Акции.  

6.14. Заказчик/Организатор вправе 

привлекать третьих лиц для полной или 

частичной реализации Акций и выполнений 

условий Правил.  

6.15. Все Участники Акции самостоятельно 

оплачивают все расходы, связанные с их 

участием в Акции. 

 

Науқан немесе оны өткізу тәртібі туралы 

қосымша ақпаратты жариялау құқығын өзіне 

қалдырады.  

6.11. Ұйымдастырушыға тиісті Жүлдені алу 

сәтінде жеке куәліктің және/немесе 

паспорттың түпнұсқасын ұсынбау, 

Жеңімпаздың кінәсінен туындаған қандай да 

бір себептермен Жеңімпазбен жүлдені ала 

алмауы және алмауы  Ұйымдастырушы 

жауапты болып табылмайтын Жеңімпаздың 

сыйлықтан бас тартуы ретінде 

Ұйымдастырушымен қарастырылады. 

6.12. Жүлдені жеңіп алған Жеңімпаз 

науқанға қатысу туралы жарнамалық сұхбат 

беруге, оның ішінде радио мен теледидар 

арқылы, сондай-ақ өзге де бұқаралық ақпарат 

құралдарында беруге, не Тапсырыс 

берушімен/Ұйымдастырушымен бұл үшін 

қандай да бір сыйақы төлеусіз графикалық 

жарнамалық материалдарды дайындау үшін 

түсуге келіседі. Осындай сұхбаттарға және 

өзге де материалдарға арналған барлық 

авторлық және сабақтас құқықтар тиісінше 

шексіз мерзімге және аумақты шектеусіз 

Тапсырыс берушіге/Ұйымдастырушыға 

тиесілі болады. 

6.13. Осы Ережеде қолданылатын терминдер 

тек осы Науқанға қатысты болып табылады. 

6.14. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы 

Науқанды толық немесе ішінара өткізу және 

Ереженің талаптарын орындау үшін үшінші 

тұлғаларды тартуға құқылы. 

6.15. Науқанның барлық Қатысушылары 

науқанға қатысуға байланысты барлық 

шығындарды өздері төлейді. 

 

 

 

 

 


