
«SMALL»  сауда желісі дүкендерінде  

«Жомарт Наурыз!»  

жарнамалық акциясына қатысу ережесі 

1. «Жомарт Наурыз» жарнамалық акциясының (ары қарай — «Акция») ұйымдастырушысы   – «Скиф 

Трейд ЖШС. 

2. Акция Қазақстан Республикасы аумағында, «SMALL» сауда желісінің дүкендерінде өткізіледі. 

3. Акцияның өткізілетін кезеңі: 22.02.2021 жылдан бастап  22.03.2021 ж. (қоса алғанда) дейін. 

4. Акцияға Қазақстан Республикасының іс-әрекет етуге қабілетті, 18 жасқа толған азаматтары қатыса 

алады (ары қарай – «Қатысушы»). 

5. Акцияға қатыстырылмайды: 

• Ереженің 4-тармағындағы талаптарға сай келмейтін тұлғалар; 

• Ұйымдастырушының қызметкерлері мен өкілдері, олармен үлестес тұлғалар және олардың 

отбасыларының мүшесі; 

 

             6. Акцияға қатысу шарттары: 

6.1. Акция қатысушысы болу үшін 22.02.2021 ж. бастап 21.03.2021 ж. (қоса алғанда) дейінгі АКЦИЯ 

кезеңінде кез келген SMALL дүкенінде 5 000 теңгеден жоғары сомаға сауда жасау керек. Чекпен бірге 

кассада слип-чек шығады. 

6.2. Чекті small.kz сайтына тіркеу керек. Акцияға барлық қала қатысады. 

6.3. Акция және сайтта чектерді тіркеу 2021 жылдың 22 ақпанында 00.00 сағаттан бастап 2021 жылдың 

21 наурызы 23.59 сағатқа дейінгі кезеңде жүргізіледі. 

6.4. Ұтыс ойынының қорытындысы бойынша жүлде алған кезде Ұйымдастырушыға көрсету үшін 

Қатысушылар чек пен слип-чекті Акция өтетін мерзімде сақтаулары керек. Чек көрсетілмеген жағдайда 

Қатысушыны жүлдені алу құқығынан айырады. Ұтыс кезінде жеңімпазда жүлдені 1 рет қана алуға құқық 

бар. 

 

7. Апта сайын жүлделер ұтысының өткізілетін күні мен уақыты:  

01.03.2021 - 101 ақшалай сертификат 

08.03.2021 - 101 ақшалай сертификат 

15.03.2021 - 101 ақшалай сертификат 

22.03.2021 - 101 ақшалай сертификат 

7.1. Акция жеңімпаздары Random.org бағдарламасының көмегімен кездейсоқ таңдау арқылы 

анықталады –  Жеңімпаздар анықталатын уақыттағы экран жазбасы small.skif инстаграм аккуантына 

шығарылады. Акция жеңімпаздары акция уақытында апта сайын және ұтыс өткізілген соң тағы бір апта 

small.kz сайтына ақпарат салу арқылы жарияланады. 

7.2. Ұтысқа осы ағымдағы аптада тіркелген чектер қатыстырылады. 

 

8. Жүлде қоры: 
8.1. Бұл акцияны өткізу аясында жүлде қоры  Ұйымдастырушының жеке қаражатынан құралды және 
акция өткізілетін уақытта түскен қаражатты өзінің іс-әрекетіне таратпайды. 
8.2. Жүлделер: 15 000, 30 000, 100 000, 1 000 000 теңге номиналындағы сертификаттар – әр апта 
сайын 
 
9. Жүлделер. 

9.1. Жүлде саны шектеулі. 

9.2. Ұйымдастырушы ұтыстан кейін ұтыстың қорытындысын жариялайды, және жеңімпаздармен 

байланысқа шығады (телефон немесе электронды почта). Егер 3 күн ішінде жеңімпазбен байланысу  

мүмкін болмаса (телефон нөмірі дұрыс тіркелмеген немесе кері байланыс жоқ), жеңімпаз жүлде алу 

құқығынан айрылады, ал ұйымдастырушы оны өзінің қалауына қарай басқаруға құқылы.  

9.3. Жүлдені алған сәттен бастап Акцияға Қатысушы оған иелік етеді және оның зақымдалу, бүліну 

немесе жоғалу қаупіне жауапты болады.  



9.4. Акция Ұйымдастырушысы Жүлденің сапасына жауапты емес. Жүлденің сапасына және/немесе 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сай болмауына қатысты 

шағымның барлығы өндірушілерге және/немесе ҚР ресми дитрибьютерлерге қойылады. 

 

10. Басқа да шарттар 

10.1. Егер шындыққа жанаспайтын мәліметтер және немесе Қатысушы осы Ережеде қарастырылған 

талаптарды орындамағаны анықталған жағдайда Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша Акция 

Қатысушысын қабылдамауға құқылы. 

10.2. Алынбай қалған жүлделер Акция аяқталғаннан кейін берілмейді және Ұйымдастырушы өз 

қалауына қарай пайдаланады. 

10.3. Қатысушы осы бөлімде қарастырылған тәртіпте және шартта фискалды чек(тер) бере отырып 

қатысуға құқылы және бір ұтыс ішінде бір қолға бір ғана жүлде алуға құқылы. 

10.4. Ұйымдастырушы осы Ережеге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы. Егер осы 

Ережеге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізген жағдайда Ұйымдастырушы енгізілген 

өзгертулер туралы ақпаратты SMALL сауда желісінің дүкендерінде, сондай-ақ басқа да ақпараттық 

арналар арқылы таратады. 

10.5. Ұйымдастырушы: 

• Акция Қатысушыларының осы Ережемен және/немесе оған енгізілген өзгертулермен танысу 

мүмкіндігі жоқтығына; 

• Акция Қатысушылары осы Ережеде қарастырылған міндеттерді орындамауына немесе 

уақытылы орындамауына жауапты емес. 

10.6. Ұйымдастырушының акцияны өткізуге қатысты мәселелер бойынша шешімі кесімді деп саналады 

және барлық Қатысушыға қатысты. 

 

 

Акцияға қатысу арқылы Қатысушы осы Ережемен толық танысқанын және онымен 
келісетіндігін растайды 

 

 

 

Правила участия в рекламной акции 

«Щедрый Наурыз!» 

в магазинах торговой сети «SMALL»  

1. Организатором рекламной акции «Щедрый Наурыз» (далее — «Акция») является ТОО «Скиф Трейд. 

2. Акция проводится на территории Республики Казахстан, в магазинах торговой сети «SMALL». 

3. Период проведения акции: с 22.02.2021 г. до 22.03.2021 г. включительно. 

4. В акции могут принять участие дееспособные граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет 

(далее — «Участник»). 

5. К участию в акции не допускаются: 

• лица, не соответствующие требованиям пункта. 4 Правил; 

• сотрудники и представители Организатора, аффилированных с ним лиц и члены их семей; 

 

             6. Условия участия в акции: 

6.1. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо в период АКЦИИ с 22.02.2021 г. до 21.03.2021 

г. включительно совершить покупку на сумму свыше 5 000 тенге в любом магазине SMALL. С чеком на 

кассе выходит слип-чек.  

6.2. Зарегистрировать чек на сайте small.kz. В акции участвуют все города. 

6.3. Регистрация чеков на сайте проводится в период с 00.00ч. 22 февраля 2021 г. по 23.59ч. 21 марта 

2021 г.  



6.4. 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 приз только 

1 раз.  

 

7. Даты и время проведения еженедельных розыгрышей призов:  

01.03.2021 - 101 денежный сертификат 

08.03.2021 - 101 денежный сертификат 

15.03.2021 - 101 денежный сертификат 

22.03.2021 - 101 денежный сертификат 

7.1.  Победители Акции определяются случайным выбором с помощью программы Random.org – запись 

с экрана во время определения Победителей будет выкладываться в инстаграм аккаунте small.skif 

Объявление победителя Акции будет происходить каждую неделю во время акции путем размещения 

информации на сайте small.kz, и еще одну неделю после проведения розыгрыша.  

7.2. В розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные за текущую неделю. 

 

8. Призовой фонд: 
8.1. Призовой фонд в рамках проведения настоящей акции сформирован из собственных средств 
Организатора и не распространяет свое действие на средства вырученные в период проведения акции. 
8.2. Призы: сертификаты номиналом 15 000, 30 000, 100 000, 1 000 000 тенге – каждую неделю 
 
9. Призы. 

9.1. Количество призов ограничено. 

9.2. Организатор после розыгрыша опубликовывает результаты розыгрыша, а также связывается с 

победителями (телефон или электронная почта). Если в течение трех дней связь с победителем 

невозможна (неправильно зарегистрирован номер телефона, или нет обратной связи), победитель 

лишается права на этот приз, и организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

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

повреждения, порчи или утраты. 

9.4. Организатор Акции не несет ответственности за качество Призов. Все претензии в отношении 

качества Призов и/или их несоответствия требованиям действующего законодательства Республики 

Казахстан, предъявляются производителям и/или их официальным дистрибьюторам в РК. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Организатор имеет право по своему усмотрению отказать Участнику Акции в участии в случае 

установления наличия не соответствующих действительности сведений и/или иного факта 

невыполнения Участником требований, предусмотренных настоящими Правилами. 

10.2. Невостребованные Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по 

своему усмотрению. 

10.3. Участник вправе участвовать в акции, предоставляя фискальный чек(-и) в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим разделом Участник вправе получить не более одного приза в одни руки в 

течение одного розыгрыша. 

10.4. Организатор вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящие Правила. В случае 

внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила Организатор распространяет 

информацию о внесенных изменениях в магазинах торговой сети SMALL, а также через иные 

информационные каналы. 

10.5. Организатор не несет ответственности за: 

• невозможность Участников акции ознакомиться с настоящими Правилами и/или изменениями 

к ним; 

• неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

                10.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением акции, будут считаться 

                окончательными и распространяться на всех Участников. 



 

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами. 

 


