
«Пиаладан аптасайын 100 жүлде" жарнамалық акциясына қатысу ережесі 

1. "Скиф Трейд" ЖШС тұлғасында SMALL сауда желісі және 

"RGBrandsKazakhstan" ЖШС тұлғасында Пиала Gold сауда желісі "Пиаладан 

апта сайын 100 жүлде" жарнамалық акциясының (бұдан әрі — "Акция") 

ұйымдастырушылары болып табылады.  

 

2. Акция Қазақстан Республикасы бойынша барлық SMALL&Skif сауда желісі 

дүкендерінде және Қазақстан Республикасына аумақтарында өткізіледі.  

3. Акияның өткізілу мерзімі: 2021 жылдың 15 желтоқсаннан 2022 жылдың 01 наурызға 

дейін.  

4. Акияға Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған  әрекетке қабілетті азаматтары 

(бұдан әрі — "қатысушы"), сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұруға рұқсат алған 

азаматтар  қатыса алады.  

5. Акцияға қатысуға жіберілмейді: 

•  тармақ талаптарына сәйкес келмейтін тұлғалар. 4 Ереже. 

• ұйымдастырушы қызметкерлер мен өкілдер, олармен үлестес тұлғалар мен 

отбасы мүшелері.  

             6. Акция қатысудың шарттары:  

6.1. Акцияға қатысушы болып тіркелу үшін акция кезеңінде 2021 жылдың 15 

желтоқсаннан 2022 жылдың 01 наурызға дейін қоса алғанда SMALL&Skif дүкендерінен 

1000 теңгеден жоғары сомаға сауда жасау қажет.  

6.2. Кассирден тауарды сатып алу фактісін растау үшін фискальді чекті алу.   

6.3. жүлделер ұтысына қатысу үшін фискальді чекті small.kz сайтына тіркеу.   

6.4. Чектерді сайтта тіркеу акция кезеңінде 2021 жылғы 15 желтоқсанда сағат 00.00-

ден 2022 жылғы 01 наурыз сағат 23.59-ға дейін жүргізіледі. 

6.5. Ұтыс қорытындысы бойынша жүлдені алу кезінде қатысушылар 

ұйымдастырушыға ұсынылуы тиіс акцияның бүкіл кезеңдеріндегі фискалды чектердің 

түпнұсқасын сақтауы қажет. Чектердің түпнұсқаларын ұсынбау қатысушыны жүлдені 

алу құқығынан айырады. 

 

7. апта сайын жүлделі сыйлықтарды өткізу күндері:  

2021 ж. 22 желтоқсан - 100 сертификаттар 

2021 ж. 29 желтоқсан - 100 сертификат 

2021 ж. 5 қаңтар  - 100 сертификат 

ЧП 

2021 ж. 26 қаңтар  - 100 сертификат 

2021 ж. 02 ақпан - 100 сертификат 

2021 ж. 09 ақпан - 100 сертификат 

2021 ж. 16  ақпан - 100 сертификат 

2021 ж. 23 ақпан - 100 сертификат 

2021 ж. 02 наурыз  - 100 сертификат 

 



7.1. Random.org. бағдарламасының көмегімен кездейсоқ таңдау арқылы акция 

жеңімпаздары анықталады. Small.kz. сайтында ақпаратты беру арқылы әр апта сайын 

ұтыс ойыны өткізілгеннен кейінгі келесі күні акция жеңімпаздарын хабарлайды. 

7.2.  Әр қтыс ойындарына өткен аптада тіркелген чектер қатыса алады.  

8. Жүлде қоры: 

8.1. Осы акцияны өткізу аясында жүлде қоры ұйымдастырушылардың өз 
қаражаттарына жасалады және Акцияны өткізу кезеңінде түскен қаражатқа өз күшін 
таратпайды. 

8.2. Жүлделер: 

• SMALL-ға номиналы 20 000 теңгелік сертификаттар –  апта сайын 25 дана  

• SMALL-ға – номиналы 10 000 теңгелік сертификаттар – апта сайын 40 дана 

• Sulpak-қа – номиналы 20 000 теңгеліі сертификаттар – апта сайын 25 дана 

• Sulpak-қа номиналы 50 000 теңгелік сертификаттар – апта сайын 10 дана 

 

Жүлделердің жалпы саны – 900 дана. 
 
9. Жүлделер. 

 

9.1. Жүлделер саны шектеулі. 

9.2. Ұтыс ойынынан кейін ұйымдастырушы жеңімпаздармен (телефон немесе 

электрондық пошта) байланысады. Егер де жеңімпазбен үш күн ішінде байланысу 

мүмкін болмаса (телефон нөмірі дұрыс тіркелмеген, электрондық пошта қате 

көрсетілген немесе кері байланыс жоқ), жеңімпаз бұл жүлдені алу құқығынан 

айырылады, және де ұйымдастырушы оған өз қалауы бойынша билік етуге құқылы. 

Жеңімпаздар анықталғаннан кейін ұтыс нәтижелері жарияланады. 

9.3. Акцияға қатысушы Ұтысты алған сәттен бастап оның меншік иесі болып табылады 

және оның зақымдануына, бүлінуіне немесе жоғалтуына жауапкершілікті өз мойнына 

алады.  

10. Басқа шарттар 

10.1 Шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтердің бар екендігі және/немесе 

қатысушының осы Ережелерде көзделген талаптарды орындамауының немесе 

бұзуының өзге де фактісі анықталған жағдайда ұйымдастырушылар өз қалауы 

бойынша Акцияға қатысуға қатысушыдан бас тартуға құқылы.. 

10.2. Ұйымдастырушылар Акция аяқталғаннан кейін талап етілмеген жүлделерді 

бермейді және өз қалаулары бойынша пайдаланады. 

10.3. Қатысушы осы Ережелерде тәртіптері мен шарттарға сәйкес фискальды 

түбіртектің түпнұсқасын ұсына отырып Акцияға қатысуға құқылы.  

10.4. Қатысушы барлық акция барысында бір қолға бір сыйлықтан артық алуға құқылы 

емес.   

10.5. Ұйымдастырушылар аталған Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуге 

құқылы. Өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда ұйымдастырушылар 

енгізілген өзгерістер туралы ақпаратты SMALL&Skif және Sulpak сауда желілерінің 

дүкендеріне, сондай-ақ өзге де ақпараттық арналар арқылы таратады.  

10.6. Ұйымдастырушылар жауапты емес:  



• Акцияға қатысушылардың осы Ережелермен және/немесе оларға енгізілген 

өзгерістермен таныстыруға  мүмкін еместігіне;  

• Акцияға қатысушылардың осы ережеде көзделген міндеттерді уақтылы 

орындамауына;  

10.7. Ұйымдастырушылардың акцияны өткізуге байланысты барлық мәселелер бойынша 

шешімдері түпкілікті болып саналады, талқылауға жатпайды және барлық қатысушыларға 

таратылады. 

 

Акцияға қатыса отырып, қатысушы осы Ережемен толық танысқанын және 

келісетінін растайды.  

 

Фискалды чекті акцияның аяқталғанға дейін сақтаңыз 

 
 

 

Правила участия в рекламной акции  

«100 призов каждую неделю от Пиала»  

1. Организаторами рекламной акции «100 призов каждую неделю от Пиала» (далее — 

«Акция») являются Торговая сеть SMALL, в лице ТОО «Скиф Трейд» и ТМ Пиала Gold, 

в лице ТОО «RG Brands Kazakhstan». 

2. Акция проводится на территории Республики Казахстан, в магазинах торговых сетей 

SMALL&Skif по всей Республике Казахстан. 

3. Период проведения акции: с 15.12.2021 г. до 01.03.2022 г. включительно. 

4. В акции могут принять участие дееспособные граждане Республики Казахстан, 

достигшие 18 лет (далее — «Участник»), а также граждане, получившие Вид на 

жительство в Республике Казахстан. 

5. К участию в акции не допускаются: 

• лица, не соответствующие требованиям пункта. 4 Правил 

• сотрудники и представители Организаторов, аффилированные с ними лица и 

члены их семей. 

 

             6. Условия участия в акции: 

6.1. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо в период Акции с 15.12.2021 

г. до 01.03.2022 г. включительно совершить покупку на сумму свыше 1000 тенге в 

магазинах SMALL&Skif.  

6.2. Получить от кассира фискальный чек, подтверждающий факт покупки 

соответствующего товара. 

6.3. Зарегистрировать фискальный чек на сайте small.kz, участвовать в розыгрыше 

призов. 

6.4. Регистрация чеков на сайте проводится в период Акции с 00.00 ч. 15 декабря 2021 

г. по 23.59 ч. 01 марта 2022 г.  



6.5. Участникам необходимо сохранять оригинал фискального чека на весь период 

Акции, который должен быть предъявлен Организатору при получении приза по итогам 

розыгрыша. Не предъявление оригиналов чеков лишает участника права получения 

приза.  

  

7. Даты проведения еженедельных розыгрышей призов:  

22.12.2021 - 100 сертификатов 

29.12.2021 - 100 сертификатов 

05.01.2022 - 100 сертификатов 

ЧП 

26.01.2022 - 100 сертификатов 

02.02.2022 - 100 сертификатов 

09.02.2022 - 100 сертификатов 

16.02.2022 - 100 сертификатов 

23.02.2022 - 100 сертификатов 

02.03.2022 - 100 сертификатов 

 

7.1.  Победители Акции определяются случайным выбором с помощью программы 

Random.org. Объявление победителя Акции будет происходить на следующий день 

после розыгрыша каждую неделю акции путем размещения информации на сайте 

small.kz.  

7.2. В каждом розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные за прошедшую неделю. 

 

8. Призовой фонд: 

8.1. Призовой фонд в рамках проведения настоящей акции сформирован из 
собственных средств Организаторов и не распространяет свое действие на средства 
вырученные в период проведения акции. 

8.2. Призы:  

• сертификаты в SMALL – номинал 20 000 тенге – 25штук еженедельно 

• сертификаты в SMALL – номинал 10 000 тенге – 40 штук еженедельно 

• сертификаты в Sulpak – номинал 20 000 тенге – 25 штук еженедельно 

• сертификаты в Sulpak – номинал 50 000 тенге – 10 штук еженедельно 

 

Общее количество призов – 900 штук. 
 
9. Призы. 

 

9.1. Количество призов ограничено. 

9.2. Организатор после розыгрыша связывается с победителями (телефон или 

электронная почта). Если в течение трех дней связь с победителем невозможна 

(неправильно зарегистрирован номер телефона, электронная почта указана с 

ошибкой или нет обратной связи), победитель лишается права на этот приз, и 

организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению. После определения 

победителей опубликовываются результаты розыгрыша. 



9.3. С момента получения Приза Участник Акции становится его собственником и 

несет риск его повреждения, порчи или утраты. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Организаторы имеют право по своему усмотрению отказать Участнику Акции в 

участии в случае установления наличия не соответствующих действительности 

сведений и/или иного факта невыполнения или нарушения Участником требований, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

10.2. Невостребованные Призы после окончания Акции не выдаются и используются 

Организаторами по своему усмотрению. 

10.3. Участник вправе участвовать в акции, предоставляя оригинал фискального чека 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  

10.4. Участник вправе получить не более одного приза в одни руки в течение все акции. 

10.5. Организаторы вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящие 

Правила. В случае внесения изменений и/или дополнений Организаторы 

распространяют информацию о внесенных изменениях в магазинах торговых сетей 

SMALL&Skif и Sulpak, а также через иные информационные каналы. 

10.6. Организаторы не несут ответственности за: 

• невозможность Участников акции ознакомиться с настоящими Правилами 

и/или изменениями к ним; 

• не исполнение или несвоевременное исполнение Участниками акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

                10.7. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением акции, 

будут считаться 

                Окончательными, обсуждению не подлежат и будут распространяться на всех 

Участников. 

 

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с настоящими Правилами. 

Сохраняйте фискальный чек до конца проведения Акции. 

 


