
 «Pigeon To Japan» науқаны мен «Pigeon бірге Жапонияға барғым келеді» байқауын 
Ынталандыратын іс-шараны жүргізудің ережелері (бұдан әрі - «Ережелер») 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  

1.1. Осы ережелер ынталандыратын іс-шараны ұйымдастыру мен жүргізудің тәртібін 
регламенттейді: «Pigeon To Japan» науқаны (бұдан әрі - «Науқан») мен «Pigeon бірге Жапонияға 
барғым келеді» байқауын (бұдан әрі - «Байқау»). 
1.2.  Науқан мен Байқау лотерея емес және қатысушылардың арасында жеңімпаздарды 
кездейсоқ анықтау қағидатына негізделмеген.  
1.3.  Науқан мен Байқаудың ұйымдастырушылары келесілер болып табылады: 
- «НТС «ГРАДИЕНТ» ЖШҚ, НМТН 1027739304570, СТТН 7720125736, ЕСК 771701001 (бұдан әрі – «1 
ұйымдастырушы»); 
Науқан және Байқау «ВИН ТУ ВИН КОММУНИКЕЙШНЗ» ЖШҚ, НМТН 1097746814769, СТН 
7719739280, ЕСК 771401001 (бұдан әрі – «2 ұйымдастырушы») бірігіп өткізіледі (қызметтерді 
көрсетудің шарты бойынша), бірігіп атаған кезде «Ұйымдастырушылар» деп аталады.  
1.4. Науқан және Байқау Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - «ҚР») барлық аумағында 2017 

жылғы 16 қазаннан бастап 12:00 кезеңінде (Астана қ. уақыты бойынша), қоса алғанда 2018 
жылғы 16 ақпан 23:59 дейін (Астана қ. уақыты бойынша) жүргізіледі (бұдан әрі - «Мерзім»). 

1.5. Науқан мен Байқауды жүргізу туралы ақпарат және оларды жүргізудің Ережелері 
ғаламтор-ресурсында орналастырылған: tojapan.pigeon.ru/kz (бұдан әрі – «Сайт»). 
1.6. Науқан мен Байқау Pigeon тауар белгісімен НТС «ГРАДИЕНТ» ЖШҚ өніміне назар аударту 
мақсатында анықталмаған тұлғалардың арасында жүргізіледі.  
 
2. НАУҚАН МЕН БАЙҚАУДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ МЕРЗІМДЕРІ. 
2.1. Науқанды жүргізудің жалпы мерзімі: 2017 жылғы 16 қазаннан бастап қоса алғанда 2018 
жылғы 14 ақпанға дейін. 
2.2. Науқанға қатысу мақсатында тіркелуге өтінімдерді қабылдаудың кезеңі - 2017 жылғы 16 
қазаннан бастап қоса алғанда 2018 жылғы 31 қаңтарға дейін (Астана қ. уақыты бойынша сағ.24 
мин.00 дейін) 
2.3. Науқанның Жеңімпаздарын анықтау кезеңі мен оларды Сайтта жариялау кезеңі:  
- 16.11.2017; 
- 16.12.2017; 
- 16.01.2018; 
- 14.02.2018. 
2.4. Байқауды жүргізудің жалпы мерзімі: 2017 жылғы 16 қазаннан бастап қоса алғанда 2018 жылғы 
14 ақпанға дейін. 
2.5. Байқауға қатысу мақсатында тіркелуге өтінімдерді қабылдаудың кезеңі - 2017 жылғы 16 
қазаннан бастап қоса алғанда 2018 жылғы 31 қаңтарға дейін (Астана қ. уақыты бойынша сағ.24 
мин.00 дейін) 
2.3. Сыйлықтарды берудің кезеңі:  
Науқан бойынша сыйлықтар осы Ережелердің 4.4 тармағына сай Жеңімпаз мәліметтерді ұсынған 
күннен бастап 15 (он) күнтізбелік күннің ішінде беріледі. Жеңімпазға сыйлықты 1 ұйымдастырушы 
жібереді.  
Байқаудың Жеңімпазын анықтау және ол туралы Сайтта ақпараттарды жариялау қоса алғанда 
2018 жылғы «13» ақпанға дейінгі мерзімде жүргізіледі. 
 
3. ТАУАР МЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН НАУҚАННЫҢ ЖӘНЕ БАЙҚАУДЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫН ОРНАТУҒА 
МҮМКІНДІК БЕРЕТІН ТАУАРДЫҢ БЕЛГІЛЕРІН СИПАТТАУ: 
3.1. Сатуды ынталандыруға бағытталған Науқанға қатысатын тауар келесілер болып табылады: 
Pigeon тауар белгісімен белгіленген кез-келген өнім. 



3.2. Науқанға және Байқауға дүкендер желісінде сатылатын осы Ережелердің 3.1. 
тармағында көрсетілген тауарлар қатысады: Балалар әлемі, Түрлі-түсті, Дәріхана плюс. 

 
 
4. НАУҚАН МЕН БАЙҚАУДЫҢ СЫЙЛЫҚ ҚОРЫ. 
4.1.  Науқанның сыйлық қоры төменде көрсетілген сұрыпталымдағы сыйлықтардан құралған: 

Тауардың атауы 
Номенклатурас
ы Көлемі 

PIGEON Шомылуға арналған нәзік гель Newborn Pure Purifying 
Body Wash, 0+ ай, 200мл 3349026237 20 
PIGEON Ылғалдандыратын сүт Newborn Pure Moisturizing Lotion, 
0+ ай. 200мл 3349026239 20 
PIGEON Тыныштандыратын май Newborn Pure Calming Oil, 0+ ай, 
100мл 3349026240 20 
Тамақтандыруға арналған бөтелке Перистальтик Плюс 160мл, 
PPSU 334905711 20 
Тамақтандыруға арналған бөтелке Перистальтик Плюс аузы кең 
240мл, PPSU 334905721 20 
Электрлік бөтелкелер мен балаларға арналған тамақты 
жылытқыш 3349026230 20 
Қол үлгісіндегі сүтсауғыш 334905482 20 
Бір рет қолданылатын көкірекшеге салынатын астарлар (Breast 
Pads Honeycomb) 36 дана 334905560 20 
Түтікшесі бар биік тамақтандыратын ыдыс, сары, 330 мл 334915271 20 
PIGEON Тырнақтарға күтім көрсетуге арналған қайшылар 
(балаларға арналған) 33490057 20 
PIGEON Munch teether тістің шығуына көмектесетін сылдырмақ, 
3+ ай. 3349013241 20 
PIGEON Munch teether тістің шығуына көмектесетін сылдырмақ, 
6+ ай. 3349013242 20 

 
 Сыйлықтардың саны шектеулі. Ұйымдастырушылар сыйлықтың құрамына кіретін өнімді 
баламасына кез-келген уақытта ауыстыруға құқылы. 
4.2. Байқаудың сыйлық қоры: 
- Жапонияға, Токио қаласына 3 адамға арналған жанұямен 1 (бір) жолсапар (2 ересек және 12 
жасқа дейінгі 1 бала) оған қоса сыйлықтың ақшалай бөлігі. 

Сапар қамтиды: 
- визаларды ресімдеу Ұйымдастырушы; 
- ұшып өтуін, Астана немесе Алматы (келісім бойынша) – Токио – Астана немесе Алматы 
(келісім бойынша), авиакомпания Ұйымдастырушының таңдауы бойынша; 
- трансфер: әуежай – мейманхана – әуежай; 
- қонақ үйде тұру - 4*. Түрі ЖЗ орналастыруға (тұру және таңғы ас); 
- медициналық сақтандыру; 

- 4 қаласы бойынша экскурсия Токио, Жапония, келісім бойынша Жеңімпаз атанды. 
 
Сыйлықтың ақшалай бөлігі  N=(Q-4000)*0,30/(1-0,30) формуласы арқылы есептелінеді, мұнда N – 
сыйлықтың ақшалай бөлігінің көлемі, ал Q-жолсапардың құны*. 
 



Жолсапар кезіндегі барлық қалған шығындар, келесілерді қоса отырып, бірақ олармен 
шектелмей: тамақтану, такси, қосымша орналастыру, егер қажет болса, шайпұл, телефон 
қоңыраулары, жеке заттар, қосымша сақтандыру, Жеңімпаздың өзінің есебінен жеке төленеді. 

Сыйлық ауыстыруға және қайтаруға жатқызылмайды, бөліктермен және ақшалай баламамен 
берілмейді. 

Қатысушылар бас тартқан немесе Ұйымдастырушылардың кінәсінсіз осы Ережелерде көрсетілген 
мерзімде алмаған Байқау мен Науқанның барлық бөлінбеген, сұранысқа иеленбеген 
сыйлықтарын 1 ұйымдастырушы өзінің қалауымен иелік етеді. Байқау мен Науқанның 
сыйлықтары Қатысушылармен қайтадан талап етілмейді, ақшалай және/немесе басқа өтемақы 
оларға берілмейді. 

4.3. 1 ұйымдастырушы Науқанның Жеңімпаздарына сыйлықтарды ҚР пошталық байланысының 
операторы - «Қазпошта» АҚ арқылы немесе курьерлік қызметпен  өзінің есебінен жібереді. 

4.4. Науқанның Жеңімпаздарына сыйлықтарды жіберу Жеңімпаздар өздерінің мәліметтерін 
ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады, оған толық ТАӘ, индексін көрсете отырып пошталық 
мекенжайы, сонымен қатар, суреттері қосылады. 

* Сыйлықтың ақшалай бөлігі ресей рубльдерімен есептелінеді, себебі Ұйымдастырушы Ресей аумағындағы салық төлеуші болып 
табылады. Байқаудың сыйлығын берген кезде Ұйымдастырушы салық агентінің міндеттерін орындайды және бюджетке аудару 
үшін Ресей Федерациясының Салық кодексінің II бөлімінің 226 б. 4т. және 224б. 3 тармағына сәйкес Сыйлықтың жалпы құнынан 
ұстай отырып, 30% көлемінде жеке тұлғалардың табысына салықты есептейді. 

 
 
 
Науқанға қатысатын ғаламтор-дүкендерінің желілерінде немесе сауда нүктелерінде Pigeon тауар 
белгісімен белгіленген тауарларды сатып алу чегі (осы Ережелердің 3.2.т). Сурет оқылатын 
әріптерімен және сандарымен анық болуы тиіс. 
4.5. Сыйлықтардың түсі, моделі және басқа қасиеттері Ұйымдастырушылардың қарауы бойынша 
анықталады және сәйкесінше сыйлықтардың сыртқы түрі Науқанның және/немесе Байқаудың 
Сайтындағы және/немесе жарнамалық материалдардағы және/немесе Қатысушылардың 
күткенінен ерекшеленуі мүмкін. 
 
5. Науқанның шарттары. 
5.1. Науқанның Қатысушышысы болу үшін, 2017 жылғы 16 қазаннан бастап қоса алғанда 2018 
жылғы 31 қаңтарға дейінгі аралықта Науқанға қатысатын ғаламтор-дүкендерінде немесе сауда 
орындарында 8 500 (Сегіз мың бес жүз) астам теңге сомасының чегіне Pigeon тауар белгісімен 
белгіленген өнімді сатып алу қажет (осы Ережелердің 3.2.т).   Бұдан кейін Қатысушы 
www.tojapan.pigeon.ru/kz Сайтында тіркелуге міндетті, өзінің байланыс мәліметтерін көрсете 
отырып, тіркеу нысанын дұрыс толтыруы тиіс: ТАӘ, e-mail, телефон, және Сайтқа чектің 
сканерленген кескінін немесе оның сатып алынғандығын растайтын суретін жүктеу керек. 
Тіркелгеннен және чекті жүктегеннен кейін Науқанның Қатысушысына реттік нөмірі беріледі. 
5.2. Бұдан кейін Науқанның Қатысушыларымен енгізілген мәліметтер Науқанның талаптарына 
сәйкестілігіне модератордың тексеруінен өтеді. Тіркеуден өтудің нәтижелері бойынша 
Қатысушыға тіркеу кезінде көрсетілген e-mail мекенжайының электрондық хабарламасын жіберу 
арқылы тиісті хабарлама жіберіледі. Ұйымдастырушы Сайтта тіркеу нысаны тиісінше 
толтырылмаған Қатысушыларға Науқандарға қатысудан бас тартуға құқылы (толық емес 
және/немесе дұрыс емес ақпарат және/немесе сапасыз, оқылмайтын сканерленген чектің немесе 
оның суретінің кескіні енгізілді). Ұйымдастырушы Қатысушының тіркеу нысанында e-mail 
мекенжайын дұрыс көрсетпегені кезінде және Қатысушы тиісті хабарламаны алмағаны кезінде 
жауап бермейді. 

http://www.tojapan.pigeon.ru/


5.3. Ай сайын бес Жеңімпаз анықталады. Тіркеудің реттік нөмірі N1=V/5 формуласы бойынша 
анықталған Қатысушылар Науқанның Жеңімпаздары атанады (мұнда N1 - Қатысушының өтінімінің 
ұтқан реттік нөмірінің алгоритмінің (қадамының) мәні, V - әр келесі айдың 15 күнінде сағат 24:00 
дейін қабылданған айдағы өтінімдердің саны). Аталған кезеңде бірінші Жеңімпаз үшін N1 тең 
тіркеудің реттік нөмірі бар Қатысушылар Науқанның Жеңімпаздары болып табылады, екінші 
Жеңімпаз үшін N1+N1, үшінші Жеңімпаз үшін N1+N1+N1, төртінші Жеңімпаз үшін N1+N1+N1+N1 
және бесінші Жеңімпаз үшін N1+N1+N1+N1+N1. 
5.4. Қатысушы Науқан аяқталғанға дейін, қорытындылар жасалғанға дейін және сыйлықтарды 
беру аяқталғанға дейін Науқанға қатысатын тауарды сатып алуды растайтын чекті сақтап қоюға 
міндетті. Тауардың сатып алынғандығын растайтын чектің болмауы сыйлықты алуға Қатысушының 
құқығынан айырады. 

 
6. Байқаудың шарттары 

 
6.1.  Байқаудың Қатысушысы атану үшін 2017 жылғы 16 қазаннан бастап қоса алғанда 2018 жылғы 
31 қаңтарға дейінгі мерзімде Науқанның Қатысушысының тіркеу нысанын толтырған кезде чектің 
сканерленген көшірмесіне/суретіне қосымша Сайтқа «Жапониядан сүйіспеншілікпен» 
тақырыбына суретті жүктеу қажет. 
Суретке қойылатын міндетті талаптар: 
■ суретте балалардың (ата-анасымен болса болады) немесе болашақ ата-ананың (егер жанұя сәби 
күтіп отырса) болуы тиіс; 
■ суретте Pigeon тауар белгісімен белгіленген өнімнің болуы тиіс; 
■ сурет фотоконкурстың тақырыбына сәйкес келуі тиіс; 
■ суреттің сипаты: көлденең/тік сурет, рұқсаты 256х500 пиксельден кем емес рұқсаты бар JPEG, 
PNG немесе GIF, физикалық көлемі 10 мегабайттан артық емес. 
6.2. Байқаудың Қатысушыларымен енгізілген мәліметтер Байқаудың талаптарына сәйкестілігіне 
модератордың тексеруінен өтеді. Тіркеуден өтудің нәтижелері бойынша Қатысушыға тіркеу 
кезінде көрсетілген e-mail мекенжайының электрондық хабарламасын жіберу арқылы тиісті 
хабарлама жіберіледі.  
6.3. Байқаудың бір Қатысушысы Байқауды өткізген барлық кезеңде Байқауға бір рет қатыса алады. 
Егер: 
■ Қатысушы алдын тіркелген сканерленген көшірмені немесе чектің суретін жүктесе, онда 
модератор e-mail мекенжайына хабарламада мәліметтерді қайтадан енгізудің мүмкін еместігі 
туралы Қатысушыны хабарландырады және тіркеу өтпейді. 
■ өтінім дұрыс болса және Байқаудың Ережелеріне сәйкес келсе, онда 3 күннің ішінде тіркеу 
кезінде көрсетілген e-mail мекенжайына өтінімнің қабылданғандығы туралы хабарлама келеді. 
Сондай-ақ, Ұйымдастырушы Қатысушының тіркеу нысанында e-mail мекенжайын дұрыс 
көрсетпегені кезінде және Қатысушы тиісті хабарламаны алмағаны кезінде жауап бермейді. 
■ мәліметтер, оның ішінде сканерленген кескіндер немесе Қатысушымен енгізілген суреттер 
дұрыс болмаса және өтінімді модератор қабылдамаса, Қатысушыда қайтадан тіркелуге мүмкіндік 
пайда болады, оған тиісті хабарлама келеді, мысалы: «сіздің өтініміңіз қабылданбады, себебі 
Байқаудың Ережелеріне сәйкес келмейді». Егер Қатысушы Сайтта қайтадан тіркеу жүргізбесе, бұл 
Қатысушының Байқауға қатысуынан бас тартады дегенін білдіреді.  
6.4. Осы Ережелердің баптарына сай жүктелетін суреттер және кескіндер келесідей болмауы тиіс: 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, оның ішінде Қазақстан Республикасы  Азаматтық 
кодексінің 3 Бөліміндегі (3 бөлім) ережелерді бұзбауы тиіс, арнайы фотосайттарда жариялануын 
санамағанда, қандай да бір пайдалану үшін басқа тұлғаларға және ұйымдарға берілмеуі керек. 
Сексуалды (тым ашық) сипатта болмауы тиіс; порнографияның элементтерінің болмауы тиіс. 
Зорлық пен зомбылық, сондай-ақ вандализм кескіндерінің болмауы керек. Кез-келген жағдайда 
этникалық, ұлттық және адамдардың арасындағы нәсілдік ерекшеліктер тақырыбын қозғамауы 



тиіс. Зиянды өмір салтын, оған темекі тарту, алкогольді тұтыну (оның ішінде сыра мен 
коктейльдер), есірткілерді және басқа да психотропты заттарды қолдану, құмар ойындарын ойнау 
сияқты жағдайларды насихаттамауы тиіс 
Келесі суреттер мен кескіндерді салуға рұқсат етілмейді: жағымсыз немесе жиіркенішті мазмұнды, 
зорлық-зомбылықты насихаттайтын, азаматтың және азаматтардың жеке топтарының ар-намысы 
мен қадір-қасиетіне тіл тигізетін, оның ішінде діни тұрғыда, және басқаша ҚР заңдарын бұзатын 
мазмұндар; Байқауға қатысатын тауардың кескінінен басқа, кез-келген тауар 
белгілері/брендтер/компания немесе тауарлардың атауы және жарнамалық сипаттағы басқа 
материалдар көрінсе. 
ҚР Азаматтық кодексінің 145 бабына сай, тек кескінделушінің келісімімен ғана кескін өнерін 
(суреттерді) таратуға, жариялауға рұқсат етіледі. Байқаудың бөлімінде суреттерді жариялай 
отырып, Қатысушы сол арқылы оның суретін жариялауға келісімін береді, сонымен қатар, 
Байқаудағы осындай суреттерге қатысу мақсатында суреттерде кескінделген оның барлық жеке 
тұлғаларынан келісімін алғандығын растайды. 
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» ҚР Заңына сәйкес Қатысушы Байқаудың 
Қатысушысына ғана тиесілі жұмыстарды (суреттерді) жіберуге міндетті. 
Байқаудың бөлімінде суреттерін орната отырып, Байқаудың Қатысушысы сол арқылы ол 
жариялаған материалдардың барлығының (суреттер, кескіндер) оған тиесілі екендігін растайды 
және осындай материалдарға авторлық құқықтардың сақталуына байланысты даулар немесе 
наразылықтар пайда болған жағдайда, Қатысушы олардың шешілуіне жауапкершілік артады, оған 
барлық мүмкіндігі бар шығындар қосылады, сонымен қатар, Науқанның 
Ұйымдастырушыларының оның жариялануының құқықтығы анықталғанға дейін Байқаудан 
қатысуынан даулы жұмысты алып тастау құқығын мойындайды. 
Байқаудың Қатысушысы өзі Байқауға қатысатын суреттердің жариялануына, Науқанға қатысудың 
мақсаттарында қандай да бір төлемдерді төлеусіз Ғаламтор желісіндегі әлеуметтік желілерде 
және Байқаудың Сайтында оны орналастыруға, автордың есімін көрсете алады және көрсетпеуіне 
келісімін растайды. 
6.5. Конкурсқа қатысу үшін фотографиялар қабылдау 2018 жылы 31 қаңтарда 23:59-да (Астана қ. 
уақыты) аяқталады. Акция Жеңімпаздарын анықтау 2018 жылы 01 ақпанда 00:00-ден (Астана қ. 
уақыты) 2018 жылы 13 ақпанда 23:59-ға (Астана қ. уақыты) дейін жүзеге асырылады. 
6.6. Конкурс жеңімпазы құрамында 3 адамы бар Ұйымдастырушылардың Қазылар алқасының 
субъективті пікірімен, дауыс беру жолымен анықталды. Жеңімпазды анықтау дәне Қазылар 
алқасын қалыптастыру тәртібі Ұйымдастырушылардың еркімен анықталды. 

7. АКЦИЯ МЕН КОНКУРС ҚАРЫСУШЫЛАРЫ  

7.1. Акция мен Конкурс қатысушысы Акция мен Конкурс жүргізу кезінде Қазақстан 
Республикасында (бұдан әрі - «Аймақ») тұрақты тұратын және Акция мен Конкурстың барлық 
қажетті талаптарын орындаған, жасы 18-ге толған, Қазақстан Республикасының әрекет етуге 
қабілетті азаматы бола алады.  

7.2. Акция мен Конкурсқа жасы 18-ге толмаған, әрекет ету қабілеті шектеулі, әрекет ету қабілеті 
жоқ деп мойындалған азаматтың қатысу дерегі анықталған жағдайда, Ұйымдастырушылар оны 
Акция мен Конкурсқа қатыстырудан және/немесе жүлде беруден бас тартуға құқылы болады. 

7.3. «ВИН ТУ ВИН КОММУНИКЕЙШНЗ» ЖШҚ және НТС «ГРАДИЕНТ» ЖШҚ 
Ұйымдастырушыларының жұмысшыларының және олармен аффилирленген заңды 
тұлғаларының, ұйым жұмысшыларының, сонымен қатар Акция мен Конкурсты дайындау мен 
жүргізуге қатысушы өзге де тұлғалардың, және де барлық аталған тұлғалардың отбасы 
мүшелерінің Конкурсқа қатысуына рұқсат етілмейді. 



7.4. Акция мен Конкурсқа қатыса отырып, Акция мен Конкурс Қатысушысы осы Ережелермен 
танысқандығын және Акция мен Конкурс талаптарын қабылдайтынын, сонымен қатар Акция мен 
Конкурсқа қатысумен және жүлделер алумен байланысты барлық тәуекелдерді өзіне 
алатындығын растайды. 

7.5. Акция мен Конкурсдың осы Ережелері мен талаптарын қабылдай отырып, Қатысушы 
Ұйымдастырушыларға өзінің жеке деректерін, соның ішінде тегін, аты мен әкесінің атын, 
тұлқұжаттық деректері мен жеке басын растайтын құжаттарының деректерін, мекенжайларын, 
телефонын жинауға, өңдеуге, қолдануға, таратуға келісім береді. Қатысушы 
Ұйымдастырушылардың талабы бойынша жазбаша түрде, сонымен қатар суретте көрсетілген 
тұлға атынан осындай келісім беруге келіседі. 

7.6. Қатысушы үшінші тұлғаға (тұлғаларға) Акция мен Конкурсқа қатысумен байланысты өз 
құқықтарын беруге және/немесе кез келген жолмен босатуға құқылы болмайды.  

7.7. Акция мен Конкурсқа қатысу дерегі оның Қатысушылары Акция мен Конкурсқа қатысу немесе 
жеңіске жеткен жағдайда олардың ТАӘ, суретін және сұхбатты Ұйымдастырушылардың қолдануы 
мүмкін екендігін, соның ішінде Акция мен Конкурс сайтында және БАҚ-да Акция мен Конкурспен 
байланысты ақпарат ретінде жариялануы мүмкін екендігін білдіреді. 

7.8. Акция Жеңімпазы немесе Конкурс Жеңімпазы деп мойындалған Қатысушы 
Ұйымдастырушылардың өтініші бойынша жүлдегерді мойындаумен байланысты сұхбаттасуға, 
сурет- және бейнетүсірілімге қатысуы тиіс, ол үшін қосымша төлем жасаусыз және Акция мен 
Конкурс жайлы жарнамалық ақпарат тарату барысында оның атын, тегін және сурет- және 
бейнематериалдарын пайдалануға Ұйымдастырушыларға шексіз құқық беруі қажет. 
Материалдарды алуға авторлық (аралас) құқықтар Ұйымдастырушыларға тиісті болады. 

7.9. Қатысушы өзінің қатысуға берген өтінішін кез келген уақытта жоя алады, сонымен қатар өзінің 
Акция мен Конкурсқа қатысн тоқтатады. Ол үшін Қатысушы Сайтта тіркелу барысында қолданған 
электронды почтасынан Акция мен Конкурсқа (еркін түрде) өзінің қатысуы жайлы өтінішін 
competitions@win2win.ru мекенжайына жіберуі қажет. 

7.10. Акция мен Конкурс Қатысушыларының жеке деректері соңынан Ұйымдастырушылардың 
жоюы қажет болатын жеке деректер 14.02.2018 жылға дейін құпиялылық жағдайындағы 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай сақталады және өңделеді. 

8. ЖҮЛДЕЛЕРДІ ТАПСЫРУ ТӘРТІПТЕРІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ  

8.1. Осы Ережелермен қарастырылған Акция Жүлдегерлері мен Конкурс Жүлдегерлерін 
анықтағаннан және тіркелу кезінде көрсетілген Жүлдегендің e-mail-на Акция мен Конкурс Сайтына 
сәйкес ақпаратты жариялағаннан кейін марапат алуға арналған ақпаратты беру қажеттігі жайлы 
автоматты түрдегі хабарлама жіберіледі. 

8.2. Жүлдегер қате байланыс деректерін берген жағдайда, тіркелу кезінде қолданылған 
Қатысушының пошталық жәшігін блокқа қойған немесе жойған не болмаса Ұйымдастырушыларға 
қатыссыз өзге де жағдайларда Ұйымдастырушылар онымен байланысу мүмкінсіздігіне жауапты 
болмайды. 

8.3. Конкурс деңімпазы Жүлде алу үшін Ұйымдастырушыларға келесідей құжаттардың 
көшірмелерін беруге міндетті болады: 

– Жеңіпмаздың және кедендің мөртаңба қоюға арналған төлқұжатта бос/таза беттің болуымен бір 
кәмелетке толған қатысушының шетелдік төлқұжатының (2-, 3-, 5- және 6-беттерінің) көшірмесін, 
сонымен қатар төлқұжаттың әрекет ету мерзімінің аяқталуы 1 (бір) жылдан аз болмауы тиіс және 
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Сапарға қатысуға Жеңімпаз болып таңдалған кәмелетке толмаған қатысушының туу туралы 
Куәлігінің Көшірмесі; 

– Жеңімпаздың ЖСН көрсетілген жеке басты растайтын куәлігінің көшірмесі;  

- Ұйымдастырушыға жүлде беру үшін қажет болатын өзге де құжаттар.  

Жоғарыда аталған құжаттардың көшірмелері әріптері және сандары оқылатын анық болуы қажет. 

8.4.  Конкурс жүлдесін тапсыру кезінде Жеңімпаз Ұйымдастырушымен 2 данада жүлдеге алуға 
арналған 1 Келісім-шартқа қол қояды, ал Жүлдені алу кезінде Жеңімпаз 2-дана жүлдені қабылдау-
беру Актісіне, жеке деректерді жинауға, өңдеуге, қолдану мен таратуға келісім беру жайлы арызғ 
а қол қояды. 1-Ұйымдастырушы мен Жеңімпаз қол қойған бір дана Келісім-шарт және 1-
Ұйымдастырушы мен Жеңімпаз қол қойған бір дана Қабылдау-тапсыру Актісінің бір данасы - 
Жеңімпазда, ал Келісім-шарт пен Актінің екінші данасы 1-Ұйымдастырушыда қалады. 

8.5. Ұйымдастырушылар жауапты болмайды, ал Конкурс Жеңімпазы келесідей жағдайларда 
жүлдені басқа жүлдеге ауыстыруға тең жүлдені одан әрі алуға/ қолдануға/ қарымақыға құқығын 
жұмсайды. 

- егер Жүлдеген бас тартса немесе бір себептермен осы Ережелердің 8.3-т. сай Ұйымдастырушыға 
талап етілген құжаттарды бермесе, сонымен қатар, егер талап етілген құжаттардың толық емес 
жиынтығы жіберілсе, немесе жіберілген көшірмелер сапасы оларды теңдестіруге мүмкіндік 
бермесе, Ұйымдастырушылар ондай Жеңімпазға жүлде беруге және өздерінің қалауынша оларға 
өкім шығаруға, сонымен қатар қалған Қатысушылар арасында осы Ережелердің 6.6-т. сай 
Жеңімпазды қайта іріктеу жүргізу жолымен бас тартуға құқылы болады; 

- егер Жеңімпаз Ұйымдастырушылардың себептерінен тыс жүлдені пайдалана алмаса немесе 
басталған сапарға үзсе; 
 

- Жеңімпазға және/немесе сапарға қатысушыларға қабылдаушы елдің уәкілетті органдарының 
виза беруден бас тартуы; 
 

- валюталық немесе кедендік бақылау ережелерін бұзғаны үшін шекарадан және/немесе 
кедендік қызметтерден маршрутты алып тастау; 

- Қазақстан Республикасының және оның келген немесе қабылдаушы елінің мемлекеттік 
шекарасынан өтуден бас тартуға немесе санкцияларды қолдануға, Қазақстан Республикасының 
және/немесе қабылдаушы елдің заңнамасының нормаларын бұзған жағдайда алдын алу 
шараларын қолдану. 
 

8.6. Жүлде алған сәттен бастап Акциялар мен Конкурстың Жеңімпаздары кездейсоқ жоғалу 
және/немесе жүлдеге зақым келтірудің барлық тәуекелдерін көтереді. 
 

9. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР  

9.1. Акция, Конкурс, осы Ережелер, сонымен қатар Акция және Конкурспен байланысты кез келген 
іс-әрекет Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі.  

9.2. Акция және Конкурс ұйымдастырушылар келесілер үшін жауапты емес:  

1) Акция және Конкурста қатысу және жүлделерді алумен байланысты Қатысушылардың 
міндеттемелерін орындамағаны және/немесе уақытылы орындамағаны үшін; 



2) Қатысушыларды Акция және Конкурсты жүргізу ережелері және қатысу ережелерімен 
таныстырмағаны, сонымен қатар олардың Акция және Конкурсты жүргізу нәтижелерімен 
таныспағаны үшін; 

3) техникалық ақаулар, соның ішінде Сайтта тіркеуге мүмкіндіктерінің жоқтығы, электрондық 
хабарламаларды жеткізудегі кідірістер, сонымен қатар Ұйымдастырушылардың кінәсынан емес 
Қатысушыларға қызмет көрсететін интернет-провайдерлердің кез келген басқа техникалық 
ақаулары үшін; 

4) Қатысушылардан құжаттарды және/немесе жүлделерді алу үшін қажет мәліметтерді алмау 
және/немесе уақытылы алмау үшін; 

5) Акция Жеңімпаздардың жүлделерін тасымалдаумен, сонымен қатар Конкурс Жеңімпазын және 
оның бірге жүретін тұлғаларын, олардың қол жүктерін тасымалдаумен (рейсті ауыстыру 
және/немесе тоқтату, көліктік құралды беруді кідірту, қол жүкті жоғалту және т.б.) байланысты 
міндеттемелер бойынша тасымалдаушылардың (авиа және басқа) әрекеттері үшін. Жүлделерді 
жеткізу, жолаушыларды тасымалдау, қол жүгін жеткізу, авиарейстерді тоқтату немесе ұшу 
уақытын өзгерту үшін бүкіл жауапкершілік қазақстандық және халықаралық заңнамаға сай 
тасымалдаушыларға жүктеледі. 

9.3. Ұйымдастырушылар Конкурсқа Қатысушының электрондық поштасына рұқсат алған үшінші 
тұлғалар Ұйымдастырушыларға ұсынылған деректері пайдаланылған жағдайда Қатысушы 
алдында жауапты емес.  

9.4. Ұйымдастырушы, Қатысушы өзі жайлы қате және/немесе дәйексіз ақпаратты бергенде немесе 
қандай да болса басқа түрде Акцияны және/немесе Конкурсты жүргізу Ережелерін бұзғаны үшін 
Қатысушыға Жүлдені тапсырудан бас тартуға құқылы. Мұндай Жүлде алынбаған болып 
есептеледі. 

9.5. Ұйымдастырушылар Жеңімпаздар болмаған Акция және Конкурс Қатысушыларын марапаттау 
үшін қосымша жүлделік қорды құру құқығын өзінде қалдырады.  

9.6. Қатысушының деректерін (аты, тегі) оған қандай да болса сыйақыны төлемей-ақ жарнамалық 
мақсаттарда Ұйымдастырушылар және/немесе олардың өкілетті тұлғалары пайдалану мүмкін.  

 

9.7. Жеңімпаздың жұмыстары ретінде анықталмайтын ұйымдастырушыларға бағытталған 
Қатысушылардың барлық фотосуреттерін Ұйымдастырушылар Конкурсты жүргізу аяқталғаннан 
кейін жоюы тиіс. 

9.8. Ұйымдастырушылар, ол туралы Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сай 
қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған тәсілмен хабарлап, осы Ережелерге қосу 
және/немесе оларды өзгертуге, сонымен қатар Акцияны және/немесе Конкурсты жүргізуді 
тоқтатуға, уақытша тоқтатуға немесе бас тартуға және/немесе олардың нәтижелерін жоққа 
шығаруға (толық немесе ішінара) ерекше құқығын өзінде қалдырады. 

 


