1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа «LD с кодами» (далее – «Программа») проводится ТОО «Джей Ти Ай
Казахстан» (далее – «Организатор»), не является рекламой или лотереей и предназначена
исключительно для определённого круга лиц.
1.2. Участниками Программы могут быть дееспособные граждане Республики Казахстан,
постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, которые являются
совершеннолетними потребителями табачных изделий и предварительно
зарегистрировались на веб-сайте realday.kz (далее – «Веб-сайт»), либо заполнили анкету
Организатора и получили доступ на Веб-сайт (далее – «Участники»).
1.3. Программа проводится в период с 3 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года
включительно.
1.3.1. Регистрация кодов в рамках Программы возможна в период с 3 февраля 2020 года
по 31 марта 2020 года включительно.
1.3.2. Еженедельные розыгрыши проводятся в соответствии с расписанием, указанным в
пункте 5.1 настоящих Правил.

2. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
2.1. Участие в Программе состоит из следующих этапов:
2.1.1. Участнику необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на Веб-сайте,
используя логин (номер своего мобильного телефона, зарегистрированного в
Республике Казахстан) и пароль. Авторизацией на Веб-сайте Участник подтверждает,
что он соответствует требованиям к Участнику, предусмотренным настоящими
Правилами, что он полностью ознакомился с настоящими Правилами и согласен с
ними, а также с использованием Организатором и уполномоченными им лицами своих
персональных данных, изображений (фото-, видео-) и интервью любым способом и
дальнейшим получением любой информации, продукции и материалов от
Организатора и уполномоченных им лиц.
2.1.2. После авторизации на Веб-сайте Участнику необходимо зарегистрировать
уникальный код из пачек сигарет бренда LD путем ввода кода в соответствующем
разделе Веб-сайта, через SMS на номер 4020 или во время исследования рынка
(опрос потребителей консультантами). Участнику необходимо зарегистрировать
минимум 1 код, чтобы иметь возможность заказать Приз в Каталоге призов.
Вышеуказанные сигареты LD должны принадлежать Участнику на праве
собственности.
2.1.3. Участник может заказать Призы из Каталога призов (при условии их наличия на
момент заказа), зарегистрировав нужное количество кодов.
2.1.4. Веб-сайт является единственной площадкой для заказа Призов Программы. На заказ
Приза в Каталоге призов Участнику отводится 10 минут после клика на кнопку
«Заказать»: Приз бронируется за Участником и недоступен к заказу другими
Участниками. По истечению указанного времени, если заказ не был осуществлен,
Приз возвращается в Каталог призов. Доступное к заказу количество Призов каждого
вида отображается в Каталоге призов в режиме реального времени.
2.1.5. Чтобы принять участие в еженедельных розыгрышах Суперпризов, Участнику
необходимо в Каталоге Призов приобрести Билет и самостоятельно выбрать дату
розыгрыша, в котором будет участвовать приобретенный Билет. Количество Билетов
от Участника на 1 розыгрыш, а также на все розыгрыши в течение срока действия
Программы не ограничено, однако 1 Билет обеспечивает участие только в 1
розыгрыше. Приобретая несколько Билетов, Участник повышает свои шансы на
выигрыш.
2.1.6. У каждого Билета есть свой уникальный код, который участвует в розыгрыше. Коды
с пачек LD, которые были использованы для приобретения Билета, присваиваются по
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методу более ранней даты регистрации кода, что означает, что коды с пачек LD,
которые были зарегистрированы раньше других кодов, а также бонусные коды,
которые были назначены Участнику раньше других кодов, присваиваются Билету
автоматически и не могут быть изменены Участником. Какие коды были присвоены
определённому Билету для розыгрыша можно увидеть в «Личном Кабинете», либо
при заказе Билета на экране подтверждения покупки Билета. (подробнее про
бонусные коды в пункте правил 3.5).
Работники Организатора и их близкие родственники, лица, привлеченные к проведению
Программы, их работники и близкие родственники, а также лица, не соответствующие
требованиям настоящих Правил, либо представившие неполную (или) неверную
информацию, не вправе участвовать в Программе, а также претендовать на Призы в
случае участия.
В Программе (регистрации кодов, заказе призов, участии в розыгрышах супер-призов)
также не могут принимать участие лица и их мобильные номера, которые числятся (либо
числились ранее) в базе Организатора в качестве Продавцов, Владельцев торговых точек,
лица, ранее исключенные за нарушение правил участия в других программах
Организатора, а также любые иные лица, вовлеченные в оптовую или розничную
реализацию табачных изделий
Участник обязуется хранить все пачки сигарет, коды с которых были зарегистрированы в
программе, в целом виде. Организатор вправе проверить любые пачки на наличие у
Участника. Если Участник не сможет предъявить реальные пачки LD с
зарегистрированными Участником кодами, то Организатор вправе исключить Участника из
активности и не выдавать заказанные или выигранные Участником призы.
Организатор вправе проверять предоставляемую Участниками информацию, документы и
персональные данные, однако не несет ответственности за достоверность и актуальность
предоставляемых Участниками данных.

3. КОДЫ / ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КОДОВ
3.1. Код – уникальная комбинация символов, которая находится справа на внутренней рамке
пачек сигарет бренда LD с красной полосой на обертке или, для марки LD Club Compact
Silver 100s, без красной полосы.
3.2. Уникальный Код после авторизации на Веб-сайте необходимо ввести в соответствующем
разделе Веб-сайта, либо отправить через SMS на номер 4020, либо в Центрах регистрации
кодов или во время исследования рынка (опрос потребителей консультантами). Участник
самостоятельно несет ответственность за корректное введение кода, в том числе при
сканировании кода.
3.3. Участник может зарегистрировать код в любое время в период проведения Программы с
27 января по 31 марта 2020 года включительно. Зарегистрированные коды отображаются
в Личном кабинете Участника и могут быть использованы на Веб-сайте исключительно в
период проведения данной Программы и не могут принимать участие в других программах
и периодах.
3.3.1. Участнику необходимо зарегистрировать минимум 1 код, чтобы иметь возможность
заказать Приз в Каталоге призов на Веб-сайте.
3.3.2. Участнику необходимо зарегистрировать 5 кодов, чтобы иметь возможность
приобрести Билет на участие в розыгрыше Суперпризов. Коды, потраченные на
Билет, нельзя потратить на другие Призы из Каталога призов.
3.4. В течение срока действия Программы Участник может получить 2 вида Бонусных кодов:
3.4.1. За участие в программе «Уникальные призы для тебя в честь 20 лет LD» в 2019
году. Под участием подразумевается регистрация минимум одного кода из пачек LD в
период проведения программы с 4 марта по 31 мая 2019 г. Бонусные коды таким
участникам будут начислены Организатором автоматически.

3.4.2. За регистрацию Участником на Веб-сайте минимум одного кода в сутки на
протяжении 5 дней подряд. На 5-ый день регистрации кода, Участнику начисляется
бонусный код. Участник может проверить начисление бонусного кода в своём Личном
Кабинете на сайте.
3.4.3. Бонусные коды приравниваются к кодам из пачек и могут быть потрачены на заказ
Призов в Каталоге призов на сайте, а также обменяны на Билет. Если бонусный код
был использован для приобретения выигрышного Билета, то данный бонусный код не
нужно предъявлять Организатору или уполномоченным Организатором третьим лицам
для получения Суперприза, так как бонусный код не может быть подтверждён
реальными пачками с кодами. Однако, Участник обязуется предоставить
доказательство в виде реальных пачек на все остальные коды для выигрышного
билета, согласно пунктам данных правил (2.4, 6.4.1). При заказе Билета, бонусный
код идентифицируется надписью рядом с Бонусным кодом в скобках «(бонусный
код)».
3.5. Участник Программы может зарегистрировать не более 20 уникальных кодов в сутки (с
00:00 до 23:59) суммарно на Веб-сайте, по номеру 4020 или через консультантов во время
опросов потребителей. В момент, когда Участник (мобильный номер) произведет попытку
регистрации 21-го кода, код не будет зарегистрирован.
3.6. Если Участник Программы вводит 5 некорректных (несуществующих) кодов либо кодов
неправильного формата подряд суммарно на Веб-сайте или по номеру 4020, его учетная
запись блокируется до конца календарного дня с момента ввода пятого некорректного
кода подряд.

4. ПРИЗЫ
4.1. Наименование и количество Призов Программы (далее – Призы):
4.1.1. Суперпризы еженедельных розыгрышей Программы: 7 автомобилей Camry 70 2019
года выпуска (цвет, комплектация и другие характеристики автомобиля определяются
Организатором); 56 смартфонов. В каждом розыгрыше будет разыгран 1 автомобиль
Camry 70 и 8 смартфонов.
4.1.2. Призы Каталога призов:

Название Приза

Кол-во
кодов

1

Пополнение мобильного
баланса на 50 тенге

1

2

Билет на участие в розыгрыше
Суперпризов

5

3

Поло

10

4

Зонт, стилизованный под
японский меч катана

15

Портативное зарядное
устройство

20

5

Общее
количество
Призов
Без ограничений

Без ограничений
12 150

11 070

3 960

Название Приза

Кол-во
кодов

6

Толстовка

25

7

Рюкзак

30

8

Портативная колонка

35

9

Беспроводные наушники

40

Общее
количество
Призов

3 600
2 340
2 250

2 430
10

Набор инструментов

45

11

Смартчасы

80

2 745

720
12

Смартфон

120
450

4.2. Участник может заказать не более одной единицы Приза одного вида из Каталога призов
на Веб-сайте за весь период проведения Программы. Ограничение не распространяется на
пополнение мобильного баланса и Билеты на участие в розыгрышах.
4.3. Пополнение мобильного баланса может быть начислено Участнику (на мобильный номер,
указанный в анкете) не более 20 раз в течение одного календарного дня.
4.4. Количество Призов из Каталога призов, доступное к заказу в течение календарного дня,
ограничено и обновляется ежедневно в разное время в период проведения Программы.
4.5. Внешний вид Призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображения
на Веб-сайте. Организатор не несёт ответственность за соответствие качества Призов
ожиданиям Участников.
4.6. Участник не имеет права передать право на получение Приза третьему лицу или получить
Приз в денежном эквиваленте. С момента вручения Приза Участнику, право собственности
на Приз, а также все риски и расходы, связанные с Призом, переходят к Участнику.
4.7. При возникновении гарантийного случая для Призов: Портативное зарядное устройство,
Портативная колонка, Беспроводные наушники, Смартчасы, Смартфон из Каталога Призов
или Суперприз необходимо обращаться в Авторизованные сервисные центры
производителя, список которых указан в оригинальном гарантийном талоне на товаре,
либо по номеру горячей линии компании Alser: 3003. Сайт компании Alser: https://alser.kz/.
Вы также можете обратиться в любой магазин Alser в Казахстане, для этого необходимо
иметь при себе оригинальную коробку и устройство. На коробке не должны быть
сорваны/стерты шильды, серийные номера или IMEI, необходимые для идентификации
устройства и подтверждения факта покупки в розничных магазинах Alser.

5. РОЗЫГРЫШ
5.1. Розыгрыши суперпризов транслируются в прямых эфирах в разделе «Розыгрыши»,
согласно расписанию в таблице ниже. Время проведения прямого эфира оглашается на
странице «Розыгрыши». В течение 48 часов после проведения розыгрыша, на этой же
странице будет размещена видеозапись прямого эфира.
Даты проведения розыгрышей:

№
Наименование Суперприза
розыгрыша

Количество
Суперпризов

Дата проведения
прямого эфира
розыгрыша*

Camry 70
1

(2019 года выпуска)

1

Смартфон

8

17.02.2020

Camry 70
2

(2019 года выпуска)

1

Смартфон

8

24.02.2020

Camry 70
3

(2019 года выпуска)

1

Смартфон

8

2.03.2020

Camry 70
4

(2019 года выпуска)

1

Смартфон

8

9.03.2020

Camry 70
5

(2019 года выпуска)

1

Смартфон

8

16.03.2020

Camry 70
6

(2019 года выпуска)

1

Смартфон

8

Camry 70 (2019 года выпуска)

1

Смартфон

8

7

23.03.2020

01.04.2020

*Организатор оставляет за собой право изменять даты и время проведения прямых
эфиров розыгрышей и последующих размещений видеозаписей розыгрышей.
5.2. В одном розыгрыше Участник может выиграть только один Суперприз: либо автомобиль,
либо смартфон.

5.3. За весь период Программы Участник может выиграть только 1 автомобиль и 1 смартфон из
суперпризов.
5.4. Участник, выигравший и автомобиль, и смартфон за время проведения Программы, не
может участвовать в дальнейших розыгрышах Суперпризов. Билеты такого Участника,
приобретенные ранее на последующие даты розыгрышей, сгорают.

6. ПОБЕДИТЕЛИ
6.1. Определение Участников, выигравших Суперпризы в каждом розыгрыше, (далее –
«Победители») будет проводиться в сроки, указанные в пункте 5.1 с использованием
специальной компьютерной программы, определяющей выигрышные номера Билетов
путем случайного отбора среди всех номеров Билетов. В каждом розыгрыше будут
определены Основные победители (1 Победитель для автомобиля и 8 Победителей для
смартфона) и Резервные победители в порядке приоритетности – 5 Резервных
победителей для автомобиля и 10 Резервных победителей для смартфонов.
6.2. Видеозаписи розыгрышей Суперпризов будут публиковаться на Веб-сайте.
6.3. Для каждого розыгрыша после определения Основного победителя розыгрыша
автомобиля и Основных победителей розыгрыша смартфонов отводится 48 часов на
установление связи с Победителями.
6.4. После установления связи Победитель обязан в течении 48 часов:
6.4.1. В течение 48 часов выслать по WhatsApp (либо по электронной почте) фото пачек с
выигрышными кодами и документ, удостоверяющий личность Победителя, для
предварительной проверки данных.
6.4.2. После прохождения предварительной проверки, приехать в региональный офис
Организатора для предоставления реальных пачек с выигрышными кодами. При себе
необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность.
6.4.3. Если Победитель в указанный срок не сможет предоставить реальные пачки с
выигрышными кодами и оригинал документа, удостоверяющего личность, он теряет
право на получение Суперприза, и данное право переходит к Резервному победителю.
Приоритетность среди Резервных победителей определяется в порядке очередности.
6.4.4. Если в течение 48 часов Организатору или привлеченным Организатором третьим
лицам не удается установить связь с Победителем, то он автоматически теряет право
на получение Суперприза, и данное право переходит к Резервному победителю в
порядке приоритетности.
6.5. На установление связи с Резервным победителем закладывается 24 часа.
6.6. После установления связи с Резервным победителем он обязан:
6.6.1. В течение 24 часов выслать по WhatsApp (либо по электронной почте) фото пачек с
выигрышными кодами и документ, удостоверяющей личность Резервного победителя,
для предварительной проверки данных.
6.6.2. После прохождения предварительной проверки приехать в региональный офис
Организатора для предоставления реальных пачек с выигрышными кодами. При себе
необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность.
6.6.3. Если Резервный победитель в указанный срок (24 часа) не сможет предоставить
реальные пачки с выигрышными кодами и оригинал документа, удостоверяющего
личность, то он теряет право на получение Суперприза и данное право переходит
следующему Резервному победителю в порядке приоритетности.
6.6.4. Если в течение 24 часов Организатору или привлеченным Организатором третьим
лицам не удастся установить связь с первым Резервным победителем, то он
автоматически теряет право на получение Суперприза, которое переходит к
следующему Резервному победителю в порядке приоритетности.
6.7. Суперпризы из еженедельных розыгрышей выдаются Победителям только после проверки
Организатором или привлеченным Организатором третьих лиц оригинала документа

(персональные данные должны совпадать с указанными на Веб-сайте) и физического
наличия у Победителя пачек LD с кодами, на которые был приобретен выигрышный Билет.
Только при наличии всех пачек LD с соответствующими кодами Приз выдаётся
Победителю розыгрыша. Подтверждение пачек с кодом не требуется, если данный код
был Бонусным (смотрите пункт 3.4).
6.8. При выигрыше Суперприза смартфона Победитель обязуется позвонить на горячую линию
и заявить, в каком Центре выдачи призов он хочет получить данный Суперприз.
Организатор обязуется осуществить доставку в данный Центр выдачи призов в течение
двух календарных недель. Участник обязуется самостоятельно забрать Приз из данного
Центра выдачи призов после 2-х календарных недель после звонка на Горячую Линию.
Этот пункт действителен, только при условии соблюдения Участников пункта правил 6.7
6.9. При выигрыше автомобиля условия доставки Суперприза согласовывается с Победителем
в индивидуальном порядке.
6.10.
Непредоставление Победителем своевременно и в полном объеме информации и
документов, необходимых для получения Призов, приравнивается к отказу Победителя от
получения Призов без какой-либо компенсации со стороны Организатора.

7. ДОСТАВКА
7.1. В момент заказа Приза из Каталога призов Участник выбирает один из двух способов
получения Приза: «самовывоз» или «курьерская доставка». После этого способ получения
приза изменить невозможно.
7.1.1. При выборе способа «самовывоз» Участник выбирает город получения Приза из
списка Центров выдачи призов и обязуется забрать Приз самостоятельно в данном
городе до 12.04.2020 включительно. Участник должен прийти в любой из указанных
Центров выдачи призов в выбранном им городе и предъявить сотруднику Центра
выдачи призов своё удостоверение личности. Сотрудник Центра выдачи призов
вправе не выдавать Приз Участнику в случае расхождений в данных удостоверения
личности и информации на Веб-сайте. Приз может получить только Участник, данные
которого указаны в анкете Участника Программы на Веб-сайте. Изменить город
получения Приза после заказа невозможно. Адреса и время работы Центров выдачи
призов указаны в разделе «Центры выдачи призов» (сделать ссылку на раздел). Если
Участник не забрал заказанный Приз до окончания работы Центров выдачи призов
(до 12.04.2020 включительно), то данный заказ аннулируется и не будет доставлен
Организатором и не может быть выдан позже 12.04.2020 никаким способом.
7.1.2. При выборе способа «курьерская доставка» Призы доставляются по адресу,
указанному в момент заказа Приза на Веб-сайте в период с 13.04.2020 до 30.09.2020.
Организатор не несёт ответственности в случае отправки Приза по неверному адресу
вследствие предоставления Участником неверных данных. Для получения Приза
Участнику необходимо предъявить курьеру своё удостоверение личности и код Приза
из смс-сообщения, которое будет выслано на момент оформления заказа. Сотрудник
Службы доставки вправе не выдавать Приз Участнику в случае расхождений в данных
удостоверения личности и информации на Веб-сайте. Приз может получить только
Участник, данные которого указаны в анкете Участника Программы на Веб-сайте.
7.2. Участнику, который выиграл автомобиль и который фактически проживает в следующих
городах (Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Балхаш, Караганда, Кокшетау,
Костанай, Кызылорда, Оскемен, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз,
Уральск, Шымкент, Экибастуз), доставка Приза будет осуществлена до фактического
адреса проживания в городе. Победителю, который фактически проживает в других
городах/населенных пунктах, доставка автомобиля будет осуществлена до ближайшего к
фактическому адресу проживания Победителя регионального офиса Организатора.

7.3. Участнику, который выиграл смартфон, Приз будет доставлен в Центр выдачи призов в
город, который выберет Победитель, позвонив на Горячую Линию 4020 (согласно пункту
6.8).
7.4. Повторная отправка Приза в случае отказа Участника от получения или физического
отсутствия в момент доставки не производится. При этом Участник теряет право на
получение Приза и не вправе требовать выдачи Приза или какой-либо иной компенсации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Организатор не несет ответственности за письма и отправления, задержанные или
утерянные по вине третьих лиц, и не принимает претензий по поводу утраченных и
поврежденных отправлений. Организатор не несет ответственности за сбои, связанные с
регистрацией Участников или их участием в Программе, за сбои сотовой связи или в
работе почтовых служб, а также за действия (бездействие) организаций, обеспечивающих
их работу.
8.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, не связанные с проведением Программы
8.3. Непредоставление Участниками своевременно и в полном объеме информации и
документов, необходимых для получения призов, приравнивается к отказу Участника от
получения Призов без какой-либо компенсации со стороны Организатора. Организатор
вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, не
связанные с проведением Программы.
8.4. Фотографии, видеосъёмки Участников, интервью и иные материалы о них Участникам не
предоставляются и не возвращаются. Все материалы, предоставленные Участниками в
ходе участия в Программе, становятся собственностью Организатора.
8.5. Фактом своего участия в Программе Участники наделяют Организатора исключительными
правами на воспроизведение (каждым из способов воспроизведения), распространение,
публичный показ, публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего
ознакомления по кабелю, перевод, правом на доведение до всеобщего ознакомления
имен, изображений (фото-, видео-), интервью Участников и иных материалов, полученных
от Участников и (или) с участием Участников, а также правом запрещать использование
указанных имен, изображений (фото-, видео-), интервью и иных материалов другим
лицам, в том числе передавать такие права третьим лицам.
8.6. Участие в Программе означает ознакомление, и полное согласие Участников с условиями
настоящих Правил.
8.7. Организатор вправе изменять и дополнять настоящие Правила без предварительного
согласия и уведомления Участников и всех иных лиц.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. «LD кодымен» Бағдарламасы (бұдан әрі – «Бағдарлама») ЖШС «Джей Ти Ай Казахстан»
(бұдан әрі – «Ұйымдастырушы») өткізеді, Жарнама немесе лотерея болып табылмайды,
және тек белгілі бір тұлғалар тобы үшін арналған.
1.2. Қазақстан Республикасының іс-әрекетке қабілетті азаматтары, Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты тұратын, кәмелет жасқа толған темекі өнімдерін тұтынушылары болып
табылатын, және алдын ала realday.kz Веб-сайтында тіркелген(бұдан әрі – «Веб-сайт»),
немесе Ұйымдастырушының сауалнамасын толтырып(бұдан әрі – «Қатысушылар») бола
алады.
1.3. Бағдарлама 2020 жылдың 3 ақпанынан бастап 2020 жылдың 31 наурызына дейін қоса
өтеді.
1.3.1. Бағдарлама шеңберінде кодтарды тіркеу 2020 жылдың 3 ақпанынан бастап 2020
жылдың 31 наурызына дейін қоса алғанда мүмкін болады.
1.3.2. Апта сайынғы ұтыс ойындары осы Ереженің 5.1-тармағында көрсетілген кестеге
сәйкес өткізіледі.
2. БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУ
2.1. Бағдарламаға Қатысу келесі кезеңдерден тұрады:
2.1.1. Қатысушыға логин (Қазақстан Республикасында тіркелген өзінің ұялы телефонының
нөмірі) мен құпия сөзді пайдалана отырып, Веб-сайтта тіркелуі немесе авторизация
жасауы керек. Веб-сайтта авторизация жасап қатысушы осы Ережеде көзделген
қатысушыға қойылатын талаптарға сәйкес келетінін растайды, ол осы Ережемен
толық танысқанын және олармен келісетінін, сондай-ақ Ұйымдастырушы мен ол
уәкілеттік берген тұлғалардың өздерінің дербес деректерін, бейнелерін (фото -, бейне
-) және сұхбатын кез келген тәсілмен пайдалануымен және ұйымдастырушыдан және
ол уәкілеттік берген тұлғалардан кез келген ақпаратты, өнімдер мен материалдарды
одан әрі алумен келісетінін растайды.
2.1.2. Веб-сайтта авторизациядан өткеннен кейін қатысушы 4020 нөміріне SMS арқылы
немесе нарықты зерттеу кезіндегі (кеңесшілердің тқтынушылардын сұрауы кезінде)
LD брендінің темекі қорабынан бірегей кодты тіркеу қажет. Жүлделер Каталогынан
сыйлыққа тапсырыс беру үшін Қатысушыға кемінде 1 кодты тіркеу қажет. Жоғарыда
аталған LD темекілері қатысушыға құқығы бойынша тиесілі болу керек.
2.1.3. Қатысушы жүлделер каталогынан (тапсырыс беру сәтінде бар болған жағдайда)
қажетті кодтар санын тіркеп, жүлделерге тапсырыс бере алады.
2.1.4. Веб-сайт бағдарлама жүлделеріне тапсырыс беру үшін жалғыз алаң болып
табылады. Жүлде тапсырысына жүлде каталогында қатысушыға «тапсырыс беру»
батырмасын басқаннан кейін 10 минут беріледі: жүлде қатысушы үшін броньдалған
және тапсырысқа басқа қатысушыларға қол жетімсіз. Көрсетілген уақыт өткеннен
кейін, егер Тапсырыс жүзеге асырылмаса, жүлде жүлделер каталогына қайтарылады.
Тапсырысқа қол жетімді әр түрдегі жүлделер саны нақты уақыт режимінде жүлделер
каталогында көрсетіледі.
2.1.5. Супер жүлденің апта сайынғы ұтыс ойынына қатысу үшін қатысушы жүлделер
каталогынан билетті сатып алып, сатып алынған Билет қатысатын ұтыс күнін өз
бетінше таңдауы қажет. 1 ұтыс ойынына, сондай-ақ бағдарламаның әрекет ету мерзімі
ішінде барлық ұтыс ойындарына қатысушыдан билеттер саны шектелмеген, бірақ 1
Билет тек 1 ұтыс ойынына қатысуын қамтамасыз етеді. Бірнеше билет ала отырып,
қатысушы жеңіске жету мүмкіндігін арттырады.
2.1.6. Әрбір билеттің ұтыс ойынына қатысатын бірегей коды бар. Билетті сатып алу үшін
пайдаланылған LD бумаларынан кодтар кодты тіркеудің ерте күнінің әдісі бойынша
беріледі, бұл басқа кодтардан бұрын тіркелген LD бумаларынан кодтар, сондай-ақ
қатысушыға басқа кодтардан бұрын тағайындалған бонустық кодтар билетке

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

автоматты түрде беріледі және қатысушы өзгерте алмайды. Ұтыс ойыны үшін белгілі
бір билетке қандай кодтарды «Жеке кабинет» немесе билетке тапсырыс берген кезде
билетті сатып алуды растау экранында көруге болады. (3.5 ережесінің тармағында
бонустық кодтар туралы толығырақ).
Ұйымдастырушының қызметкерлері мен олардың жақын туыстары, бағдарламаны өткізуге
тартылған адамдар, олардың қызметкерлері мен жақын туыстары, сондай-ақ осы Ереженің
талаптарына сәйкес келмейтін не толық емес(немесе) дұрыс емес ақпарат ұсынған
адамдар бағдарламаға қатысуға, сондай-ақ қатысқан жағдайда жүлделерге үміткер болуға
құқығы жоқ.
Бағдарламада (кодтарды тіркеу, жүлделерге тапсырыс беру, супер-жүлделердің ұтыс
ойынына қатысу), сатушылар, сауда нүктелерінің иелері ретінде ұйымдастырушы
базасында есепте тұрған (немесе бұрын есепте тұрған) тұлғалар мен олардың ұялы
нөмірлері, ұйымдастырушының басқа бағдарламаларына қатысу ережелерін бұзғаны үшін
бұрын шығарылған тұлғалар, сондай-ақ табак өнімдерін көтерме немесе бөлшек саудада
өткізуге тартылған кез келген өзге де тұлғалар қатыса алмайды.
Қатысушы коды бағдарламада тіркелген барлық темекі қорабын тұтастай алғанда сақтауға
міндеттенеді. Ұйымдастырушы қатысушының кез келген бумасын тексеруге құқылы. Егер
қатысушы тіркелген коды бар LD нақты қорабын көрсете алмаса, онда ұйымдастырушы
қатысушыны белсенділіктен алып тастауға және қатысушы тапсырыс берген немесе ұтып
алған жүлделерді бермеуге құқылы.
Ұйымдастырушы қатысушыларға берілетін ақпаратты, құжаттарды және дербес деректерді
тексеруге құқылы, алайда қатысушылар ұсынатын деректердің шынайылығы мен өзектілігі
үшін жауапты болмайды.

3. КОДТАР / КОДТАРДЫ ТІРКЕУ ТӘРТІБІ
3.1. Код-LD брендінің темекі қорабының ішкі жақтауының оң жағында орналасқан бірегей
таңбалар комбинациясы, қаптамада қызыл жолағы бар немесе қызыл жолағы жоқ LD Club
Compact Silver 100s маркасы үшін.
3.2. Веб-сайтта авторизациядан кейін бірегей кодты Веб-сайттың тиісті бөліміне енгізу немесе
4020 нөміріне SMS арқылы немесе кодтарды тіркеу орталықтарында немесе нарықты
зерттеу кезінде жіберу (кеңесшілердің тұтынушылардан сұрау кезінде) қажет. Қатысушы
кодты дұрыс енгізгені үшін, оның ішінде кодты сканерлеу үшін өзі жауапты болады.
3.3. Қатысушы кодты 2020 жылдың 27 қаңтарынан 31 наурызына дейін қоса алғанда
бағдарламаны өткізу кезеңінде кез келген уақытта тіркей алады. Тіркелген кодтар
қатысушының жеке кабинетінде көрсетіледі және Веб-сайтта тек осы бағдарламаны өткізу
кезеңінде ғана пайдаланылуы мүмкін және басқа бағдарламалар мен кезеңдерге қатыса
алмайды.
3.3.1. Қатысушы жүлделерді веб-сайттағы жүлделер каталогында тапсырыс беру
мүмкіндігі болу үшін ең аз дегенде 1 кодты тіркеуі қажет.
3.3.2. Қатысушы Супержүлденің ұтыс ойынына қатысу үшін билетті сатып алу мүмкіндігіне
ие болу үшін 5 кодты тіркеуі қажет. Билетке жұмсалған кодтарды жүлделер
каталогынан басқа жүлделерге жұмсауға болмайды.
3.4. Қатысушы Бағдарламаның әрекет ету мерзімі ішінде бонустық кодтардың 2 түрін ала
алады:
3.4.1. 2019 жылы «LD-ның 20 жыл құрметіне сен үшін бірегей сыйлықтар»
бағдарламасына қатысқаны үшін. Қатысушы ретінде 2019 жылдың 4 наурызы мен 31
мамыры аралығында бағдарламаны өткізу кезеңінде LD қорабынан ең аз бір кодты
тіркеу түсініледі.Осындай қатысушыларға бонустық кодтарды Ұйымдастырушы
автоматты түрде есептейді.
3.4.2. Қатысушы Веб-сайтта қатарынан 5 күн бойы тәулігіне кемінде бір кодты тіркегені
үшін. Кодты тіркеудің 5-ші күні қатысушыға бонустық код беріледі. Қатысушы
бонустық кодтың аударылуын сайттағы жеке кабинетте тексере алады.

3.4.3. Бонустық кодтар бумалардан алынған кодтарға теңестіріледі және сайтта жүлделер
каталогындағы жүлделерге тапсырыс беруге жұмсалуы, сондай-ақ билетке
айырбасталуы мүмкін. Егер бонустық код ұтыс билетін сатып алу үшін пайдаланылса,
онда осы бонустық кодты ұйымдастырушыға немесе Ұйымдастырушы уәкілеттік берген
үшінші тұлғаларға Супержүлдені алу үшін көрсету қажет емес, өйткені бонустық код
кодтары бар нақты бумалармен расталуы мүмкін емес. Алайда, қатысушы осы
Ережелердің (2.4, 6.4.1) тармақтарына сәйкес ұтыс билеті үшін барлық қалған
кодтарға нақты бумалар түрінде дәлелдеме беруге міндеттенеді. Билетке тапсырыс
берген кезде бонустық код (бонустық код) жақшадағы бонустық кодтың жанындағы
жазумен сәйкестендіріледі.
3.5. Бағдарламаға қатысушы тәулігіне 20 бірегей кодты (00:00-ден 23:59-ға дейін) жиынтық
түрде Веб-сайтта, 4020 нөмірі бойынша немесе тұтынушыларға сауалнама жүргізу кезінде
кеңесшілер арқылы тіркей алады. Қатысушы(ұялы нөмір) 21-кодты тіркеуге әрекет жасаған
кезде код тіркелмейді.
3.6. Егер бағдарламаға қатысушы қатарынан 5 дұрыс емес(жоқ) кодты не дұрыс емес
форматтағы кодты Веб-сайтта немесе 4020 нөмірі бойынша енгізсе, оның есептік жазбасы
қатарынын бесінші дұрыс емес код енгізілген сәттен бастап күнтізбелік күннің соңына дейін
бұғатталады.
4. СЫЙЛЫҚТАР
4.1. Бағдарлама жүлделерінің атауы мен саны (бұдан әрі – Сыйлықтар):
4.1.1. Апталық ұтыс ойынының супер жүлделері: 2019 жылы шығарылған 7 Camry 70
автомобильі (автомобильдің түсі, жиынтығы және басқа да сипаттамаларын
ұйымдастырушы анықтайды); 56 смартфон. Әрбір ұтыс ойынында 1 Camry 70
автомобилі және 8 смартфон ойнатылады.
4.1.2. Жүлделер каталогының сыйлықтары:
Жүлденің атауы

Кодтар
дың
саны

Жүлделердің
жалпы саны
Шектеусіз

1

50 теңгеге Мобильді
теңгерімді толтыру

1

2

Супер жүлденің ұтыс
ойынына қатысуға
арналған Билет

5

3

Поло

10

12 150

4

Қолшатыр, жапон семсері
катана стиліндегі

15

11 070

5

Шағын зарядтау
құрылғысы

20

6

Кеңжейде

25

3 600

7

Сөмке

30

2 340

Шексеусіз

3 960

Жүлденің атауы

Кодтар
дың
саны

Жүлделердің
жалпы саны

8

Портативті баған

35

2 250

9

Сымсыз құлаққап

40

2 430

1
0

Құралдар жиынтығы

45

2 745

1
1

Смартсағаттар

80

720

1
2

Смартфон

120

450

4.2. Қатысушы Веб-сайттағы жүлделер каталогының бір түрінен бір жүлде бірлігінен артық
тапсырыс бере алмайды. Шектеу мобильді теңгерімді толықтыруға және ұтыс ойындарына
қатысу билеттеріне қолданылмайды.
4.3. Мобильді теңгерімді толтыру Қатысушыға (сауалнамада көрсетілген мобильді нөмірге) бір
күнтізбелік күн ішінде 20 реттен артық емес есептелуі мүмкін.
4.4. Күнтізбелік күн ішінде тапсырысқа қол жетімді жүлделер каталогынан жүлделер саны
шектеулі және бағдарламаны өткізу кезеңінде әр түрлі уақытта күн сайын жаңартылады.
4.5. Жүлделердің сыртқы түрі, олардың параметрлері мен сипаттамалары Веб-сайтта олардың
суреттерінен өзгеше болуы мүмкін. Ұйымдастырушы жүлделер сапасының
қатысушылардың үміттеріне сәйкестігі үшін жауапты болмайды.
4.6. Қатысушы Жүлдені үшінші тұлғаға беруге немесе ақшалай баламада жүлде алуға құқылы
емес. Жүлдені қатысушыға тапсырған сәттен бастап, Сыйлыққа меншік құқығы, сондай-ақ
жүлдемен байланысты барлық тәуекелдер мен шығындар қатысушыға өтеді.
4.7. Жүлделерге арналған кепілді жағдай туындаған кезде: портативті Зарядтау құрылғысы,
портативті баған, сымсыз құлаққаптар, Смартсағаттар, смартфон жүлде каталогынан
немесе супержүлде тізімі тауардың бастапқы кепілдік талонында көрсетілген өндірушінің
авторизацияланған сервистік орталықтарына немесе Alser компаниясының: 3003 жедел
желі нөмірі бойынша хабарласу қажет. Alser компаниясының сайты: https://alser.kz/. Сіз
сондай-ақ Қазақстандағы кез келген Alser дүкеніне жүгіне аласыз, ол үшін өзіңізбен бірге
түпнұсқа қорапша мен құрылғы болуы қажет. Қорапта құрылғыны сәйкестендіру және Alser
бөлшек сауда дүкендерінде сатып алу фактісін растау үшін қажетті шильдалар, сериялық
нөмірлер немесе IMEI үзілмеу керек.

5. ҰТЫС ОЙЫН
5.1. Супержүлделердің ұтыс ойыны тікелей эфирде «ұтыс ойындары» бөлімінде,
төмендегі кестеге сәйкес көрсетіледі. Тікелей эфирді өткізу уақыты «ұтыс ойыны» бетінде
жарияланады. Ұтыс ойынын өткізгеннен кейін 48 сағат ішінде осы бетте тікелей эфирдің
бейнежазбасы орнатылады.
Ұтыс ойынын өткізу күні:

Ұтыс
ойынның
№

Супер
жүлденің
атауы

Супер
жүлденің
саны

1

Camry 70
(2019 жылы
шығарылған)

1

Смартфон

8

Camry 70
(2019 жылы
шығарылған)

1

Смартфон

8

Camry 70
(2019 жылы
шығарылған)

1

Смартфон

8

Camry 70
(2019 жылы
шығарылған)

1

Смартфон

8

Camry 70
(2019 жылы
шығарылған)

1

Смартфон

8

Camry 70
(2019 жылы
шығарылған)

1

Смартфон

8

Camry 70 (2019
жылы
шығарылған)

1

Смартфон

8

2

3

4

5

6

7

Ұтыс
ойынының
тікелей
эфирін
өткізу
күні*

17.02.2020

24.02.2020

2.03.2020

9.03.2020

16.03.2020

23.03.2020

01.04.2020

*Ұтыс ойынының тікелей эфирінің өткізу күнін және уақытын, және ұтыс ойынының
бейнежазбаларын кейінгі орналастырылуын өзгетру құқықтарын Ұйымдастырушы өзіне
қалдырады.
5.2. Бір ұтыс ойынында қатысушы тек бір супержүлде: автокөлік немесе смартфон ұтып ала
алады.

5.3. Бағдарламаның барлық кезеңінде қатысушы супер жүлдеден 1 автомобиль және 1
смартфон ұтып ала алады.
5.4. Бағдарламаны өткізу кезінде автомобильді және смартфонды ұтып алған қатысушы Супер
жүлденің алдағы ұтыс ойынына қатыса алмайды. Ұтыс ойынының келесі күні бұрын сатып
алынған осындай қатысушының билеттері жанып кетеді.
6. ЖЕҢІМПАЗДАР
6.1. Әрбір ұтыс ойынында супержүлде ұтып алған қатысушыларды (бұдан әрі –
«Жеңімпаздар») анықтау 5.1-тармақта көрсетілген мерзімде билеттердің барлық нөмірлері
арасында кездейсоқ іріктеу жолымен билеттердің ұтыс нөмірлерін анықтайтын арнайы
компьютерлік бағдарламаны пайдалана отырып жүргізіледі. Әрбір ұтыс ойынында негізгі
жеңімпаздар (автокөлік үшін 1 жеңімпаз және смартфон үшін 8 жеңімпаз) және автокөлік
үшін 5 резервтегі жеңімпаздар және смартфон үшін 10 резервтегі жеңімпаздар
анықталады.
6.2. Супержүлделердің бенежазбасы Веб-сайтта жарияланады.
6.3. Автомобиль ұтысының негізгі жеңімпазы мен смартфондар ұтысының негізгі жеңімпаздары
анықталғаннан кейін әрбір ұтыс ойыны үшін жеңімпаздармен байланыс орнатуға 48 сағат
беріледі.
6.4. Байланыс орнатқаннан кейін Жеңімпаз 48 сағат ішінде міндетті:
6.4.1. 48 сағат ішінде деректерді алдын ала тексеру үшін WhatsApp арқылы (немесе пошта
арқылы) ұтыс кодтары бар бумалардың фотосуреттерін және жеңімпаздың жеке басын
куәландыратын құжатты жіберу.
6.4.2. Алдын ала тексеруден өткеннен кейін, ұтыс кодтары бар нақты бумаларды ұсыну
үшін Ұйымдастырушының өңірлік кеңсесіне келуге. Өзіңізбен бірге жеке басын
куәландыратын құжаттың түпнұсқасы болу керек.
6.4.3. Егер жеңімпаз көрсетілген мерзімде ұтыс кодтары бар нақты бумаларды және жеке
басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын бере алмаса, ол Супержүлдені алу
құқығынан айырылады және осы құқық резервтік жеңімпазға ауысады. Резервтік
жеңімпаздар арасындағы басымдық кезектілік тәртібімен анықталады.
6.4.4. Егер 48 сағат ішінде ұйымдастырушыға немесе Ұйымдастырушы тартқан үшінші
тұлғаларға жеңімпазбен байланыс орната алмаса, онда ол Супержүлдені алу құқығын
автоматты түрде жоғалтады және бұл құқық резервтік жеңімпазға басымдық
тәртібімен ауысады.
6.5. Резервті жеңімпазбен байланыс орнатуға 24 сағат қаланады.
6.6. Резервтік жеңімпазбен байланыс орнатылғаннан кейін, міндетті:
6.6.1. 24 сағат ішінде деректерді алдын ала тексеру үшін WhatsApp арқылы (немесе
электрондық пошта) ұтыс кодтары бар бумалардың суретін және резервтік
жеңімпаздың жеке басын куәландыратын құжатты жіберу керек.
6.6.2. Алдын ала тексеруден өткеннен кейін ұтыс кодтары бар нақты бумаларды ұсыну
үшін ұйымдастырушының өңірлік кеңсесіне келу. Өзіңізбен бірге жеке басын
куәландыратын құжаттың түпнұсқасы болу керек.
6.6.3. Егер резервтік жеңімпаз көрсетілген мерзімде (24 сағат) ұтыстық кодтары бар нақты
бумаларды және жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын бере алмаса,
онда ол Супержүлдену алу құқығын жоғалтады және бұл құқық келесі резервтік
жеңімпазға басымдық тәртібімен ауысады.
6.6.4. Егер Ұйымдастырушыға 24 сағат ішінде немесе Ұйымдастырушы тартқан үшінші
тұлғаларға бірінші резервтік жеңімпазбен байланыс орната алмаса, онда ол
басымдылық тәртібімен келесі резервтік жеңімпазға ауысатын Супержүлдені алу
құқығын автоматты түрде жоғалтады.
6.7. Апта сайынғы ұтыс ойындарынан супержүлделер жеңімпаздарға Ұйымдастырушы немесе
Ұйымдастырушының үшінші тұлғаларды тартқан құжаттың түпнұсқасын (Дербес деректер
Веб-сайтта көрсетілгендерге сәйкес келуі тиіс) және жеңімпазда ұтыс билеті сатып алынған

кодтармен LD қорапшасының нақты болуын тексергеннен кейін ғана беріледі. Тек тиісті
кодтары бар барлық LD бумалары болған жағдайда жүлде ұтыс ойынының жеңімпазына
беріледі. Егер коды бонустық болса, коды бар бумаларды растау талап етілмейді (3.4тармақты қараңыз).
6.8. Смартфонның Супержүлдесін ұтып алған кезде жеңімпаз жедел желіге қоңырау шалып,
Жүлделерді Беру Орталығының қайсысынан осы Супержүлдені алғысы келетінін
мәлімдейді. Ұйымдастырушы осы Жүлделерді Беру Орталығына күнтізбелік екі апта ішінде
жеткізуді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қатысушы Жүлделерді Беру Орталығынан жедел
желіге қоңырау шалғаннан кейін 2 күнтізбелік аптадан кейін жүлдені өз бетімен алуға
міндеттенеді. Бұл тармақ 6.7-тармағына қатысты ережелерді Қатысушылар сақталған
жағдайда ғана жарамды
6.9. Автомобиль ұтқан жағдайда Супержүлдені жеткізу шарттары жеңімпазбен жеке келісіледі.
6.10.
Жеңімпаздың жүлделерді алу үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды уақытылы және
толық көлемде ұсынбауы жеңімпаздың Ұйымдастырушының тарапынан қандай да бір
өтемақысыз жүлделерді алудан бас тартуына теңестіріледі.
7. ЖЕТКІЗУ
7.1. Жүлдені тапсырыс беру кезінде жүлде каталогынан қатысушы жүлдені алудың екі тәсілінің
бірін таңдайды: «өз бетімен алып кету» немесе «курьерлік жеткізу». Осыдан кейін жүлдені
алу әдісін өзгерту мүмкін емес.
7.1.1. «Өз бетімен алып кету» тәсілін таңдаған жағдайда қатысушы Жүлделерді Беру
Орталықтарының тізімінен Жүлде алатын қаланы таңдайды және Жүлдені осы қалада
12.04.2020 дейін өз бетінше алуға мундетті. Қатысушы өзі таңдаған қалада
көрсетілген кез келген Жүлделерді Беру Орталығына келіп, Жүлделерді Беру
Орталығының қызметкеріне өзінің жеке куәлігін көрсетуі тиіс. Жүлделерді Беру
Орталығының қызметкері, жеке куәлік пен Веб-сайттағы деректерде айырмашылықтар
болған жағдайда қатысушыға жүлдені бермеуге құқылы. Жүлдені тек Веб-сайтта
Бағдарламаға Қатысушының сауалнамасында көрсетілген Қатысушы ғана ала алады.
Тапсырыс бергеннен кейін жүлдені алатын қаланы өзгерту мүмкін емес. Жүлделерді
беру орталықтарының мекенжайлары мен жұмыс уақыты «жүлделерді беру
Орталықтары» бөлімінде көрсетілген(бөлімге сілтеме жасау). Егер қатысушы
жүлделерді беру орталықтарының жұмысы аяқталғанға дейін (12.04.2020 дейін қоса
алғанда) тапсырыс берілген жүлдені алмаған болса, онда осы тапсырыстың күші
жойылады және оны ұйымдастырушы жеткізбейді және 12.04.2020 кейін ешқандай
тәсілмен берілмейді.
7.1.2. «Курьерлік жеткізу» тәсілін таңдау кезінде жүлделер 13.04.2020 бастап 30.09.2020
дейінгі кезеңде веб-сайтта жүлдені тапсырыс беру сәтінде көрсетілген мекенжайға
жеткізіледі. Ұйымдастырушы қатысушының дұрыс емес деректерді ұсынуы салдарынан
жүлдені дұрыс емес мекен-жай бойынша жіберген жағдайда жауапты болмайды.
Жүлдені алу үшін қатысушы курьерге өзінің жеке куәлігін және тапсырысты ресімдеу
кезінде жіберілетін смс-хабарламадан жүлде кодын көрсетуі қажет. Жеткізу қызметінің
қызметкері жеке куәліктің деректерінде және Веб-сайттағы ақпаратта
айырмашылықтар болған жағдайда қатысушыға жүлде бермеуге құқылы. Жүлдені тек
веб-сайтта Бағдарламаға қатысушының сауалнамасында көрсетілген қатысушы ғана
ала алады.
7.2. Автомобиль жеңіп алған және келесі қалаларда (Ақтау, Ақтөбе, Алматы, Нұр-сұлтан,
Атырау, Балқаш, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Өскемен, Павлодар,
Петропавл, Семей, Талдықорған, Тараз, Орал, Шымкент, Екібастұз) тұратын қатысушыға
жүлдені жеткізу қалада нақты тұратын мекен-жайға дейін жүзеге асырылады. Басқа
қалаларда/елді мекендерде іс жүзінде тұратын жеңімпазға автомобильді жеткізу

ұйымдастырушының Өңірлік кеңсесіне, жеімпаздың нақты мекен-жайына жақын
орналасқан жеріне дейін жүзеге асырылады.
7.3. Смартфонды жеңіп алған қатысушыға жүлде 4020 (6.8-тармаққа сәйкес) жедел желісіне
қоңырау шалып, жеңімпаз таңдаған қалаға жүлделер беру орталығына жеткізіледі.
7.4. Қатысушы жеткізу сәтінде алудан бас тартқан немесе физикалық тұрғыда болмаған
жағдайда жүлдені қайта жіберу жүргізілмейді. Бұл ретте Қатысушы жүлдені алу құқығынан
айырылады және Жүлдені немесе қандай да бір өтемақыны беруді талап етуге құқығы жоқ.
8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
8.1. Ұйымдастырушы үшінші тұлғалардың кінәсінен ұсталған немесе жоғалған хаттар мен
жөнелтімдер үшін жауап бермейді және бүлінген жүлделерге қатысты кінәраттарды
қабылдамайды. Ұйымдастырушы қатысушыларды тіркеуге немесе олардың бағдарламаға
қатысуына байланысты іркілістер үшін, ұялы байланыстың немесе пошта қызметінің
іркілістері үшін, сондай-ақ олардың жұмысын қамтамасыз ететін ұйымдардың ісәрекеттері(әрекетсіздігі) үшін жауапты емес.
8.2. Ұйымдастырушы қатысушылармен бағдарламаны өткізуге байланысты емес жазбаша
келіссөздер не өзге де байланыс жасамауға құқылы.
8.3. Қатысушылардың жүлделерді алу үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды уақтылы және
толық көлемде ұсынбауы ұйымдастырушының тарапынан қандай да бір өтемақысыз
қатысушының жүлделерді алудан бас тартуына теңестіріледі. Ұйымдастырушы
қатысушылармен бағдарламаны өткізуге байланысты емес жазбаша келіссөздер не өзге де
байланыс жасамауға құқылы.
8.4. Қатысушылардың фотосуреттері сұхбаттары және олар туралы өзге де материалдар
қатысушыларға берілмейді және қайтарылмайды. Бағдарламаға қатысу барысында
қатысушылар ұсынған барлық материалдар ұйымдастырушының меншігінде қалады.
8.5. Бағдарламаға қатысу фактісі бойынша қатысушылар ұйымдастырушыға көбейтуге(көбейту
тәсілдерінің әрқайсысы), таратуға, көршілік алдында көрсетуге, көршілік алдында
орындауға, эфирге шығаруға, кабель арқылы жалпы жұрттың танысуы үшін хабарлауға,
аударма жасауға, қатысушылардың аттарын, бейнелерін(фото-,бейне-), сұхбаттарын және
қатысушылардың қатысуымен алынған өзге де материалдарды жалпыға бірдей
таныстыруға дейін жеткізу құқығын, сондай-ақ аталған атауларды, (фото-, бейне-),
сұхбаттарды және өзге де материалдарды басқа адамдарға пайдалануға тыйым салуға,
мұндай құқықтарды үшінші тұлғаларға беруге құқығы бар.
8.6. Бағдарламаға қатысу Қатысушылардың осы Ереженің шарттарымен танысқандығын және
толық келісімін білдіреді.
8.7. Ұйымдастырушы осы Ережені Қатысушылар мен барлық өзге де тұлғалардың алдын ала
келісімінсіз және ескертусіз өзгертуге және толықтыруға құқылы.

