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«LAY'S® СБ-нен «Lay's іздедім - Magnum-нан таптым!» 

ЫНТАЛАНДЫРУ НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ 

МЕН ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

1. Науқан Ұйымдастырушылары 

1.1. «Lay's іздедім - Magnum-нан таптым!» (әрі қарай - «Науқан») ынталандыру 

Науқанының атауы 

1.2. Науқанның Тапсырыс берушісі «Вимм-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы» ЖШС 

(әрі қарай - «Науқан Тапсырыс берушісі») болып табылады. 

1.3. Науқан Тапсырыс берушісінің орналасқан жері: 050008 Қазақстан Республикасы, Алматы 

қ., Абай даңғылы, 109 В, 401 үймерет 

1.4. Науқан Ұйымдастырушысы «Pro-Triniti» ЖШС (әрі қарай - «Науқан 

Ұйымдастырушысы»). 

1.5. Науқан Ұйымдастырушысының орналасқан жері: 050010 Қазақстан Республикасы, Алматы 

қ., Зенков к - сі, 22 

1.6. Науқанның бірлесіп ұйымдастырушысы: «Magnum Cash&Carry» ЖШС (әрі қарай - 

«Науқанның бірлесіп ұйымдастырушысы») болып табылады. 

1.7. Науқанның бірлесіп ұйымдастырушысының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., Астана шағынауданы 1/10. 

1.8. Науқанды өткізу шеңберінде Ұйымдастырушы келесі электрондық пошта мекенжайын 

пайдаланады: layspromo@triniti.kz. Жіберудің электрондық форматын көздейтін Науқанның 

барлық жүлделері жеңімпаздарға көрсетілген мекенжайдан жіберіледі. 

 

2. Науқанды өткізу мақсаты 

2.1. Жарнамалық науқан (әрі қарай - «Науқан») «Lay' s ®» тауар белгісімен өнімге 

қызығушылықты қалыптастыру және қолдау, сондай-ақ сатуды ынталандыру мақсатында осы 

Ережелердің 6- тармағында көрсетілген тұлғалар тобы арасында Қазақстан Республикасының 

аумағында өткізіледі. 2.2.Іс-шара (Науқан) Қазақстан Республикасының «Ойын бизнесі туралы» 

Заңының талаптарына сәйкес ынталандырушы лотерея, бәс тігу, бәстесу, құмар ойын немесе 

тәуекелге негізделген өзге де ойын болып табылмайды. 

 

3. Науқанның ұзақтығы 

3.1. 2022 ж. қарашаны қоса алғанда (әрі қарай -«Науқанды өткізу кезеңі»). Науқанға Астана 

уақыты бойынша 2022 жылғы 7 қазандағы 00 сағат 00 минуттан 2022 жылғы 18 қарашадағы 23 

сағат 59 минутқа дейін қатыса аласыз. 

 

4. Науқанды өткізу аумағы 

4.1. Науқан Қазақстан Республикасының аумағында «Magnum Cash&Carry» сауда-бөлшек 

сауда желісінің барлық сауда нүктелерінде өткізіледі. Көрсетілген сауда нүктелерінің нақты 

орналасқан жері мен жұмыс тәртібімен magnum.kz. ресми сайтынан танысуға болады. 

 

5. Науқанға қатысатын өнімдер: 

5.1. Науқанға таза салмағы 80 гр. болатын қаптамаға оралған «LAY'S®» (әрі қарай - 

«Акционерлік өнім») сауда маркасының өнімдері қатысады.: 

№ ТБ Өнімнің атауы Сызықшалы код 

1 LAY'S Lay's Краб 81г 4690388110390 

2 LAY'S Lay's Ірімшік 81г 4690388110215 

3 LAY'S Lay's Қаймақ Көкөніс 81г 4690388110277 

4 LAY'S Lay's Тұздалған 81г 4690388110253 

5 LAY'S Lay's Жасыл Жас Пияз 81г 4690388110239 

6 LAY'S Lay's Бекон 81г 4690388110192 

7 LAY'S Lay's Паприка 81г 4690388110413 
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8 LAY'S Lay's Кәуап 81г 4690388110550 

9 LAY'S Lay's Бұдыр Паприка 81г 4690388110338 

10 LAY'S Lay's Гриль қабырғалар 81г 4690388110314 

11 LAY'S Lay's Бұдыр Лобстер 81г 4690388110352 

12 LAY'S Lay's Тандырдағы ет 81г 4690388110536 

13 LAY'S Lay's Бұдыр Нәзік Ірімшік Пияз 81г 4690388110512 

14 LAY'S Lay's Қаймақ қосылған ақ 

саңырауқұлақтар 81г 
4690388110376 

15 LAY'S Lay's Қызыл уылдырық 107г 4690388118969 

16 LAY'S Lay's Жас Жасыл Пияз140г 4690388111199 

17 LAY'S Lay's Қаймақ Көкөніс 140г 4690388111250 

18 LAY'S Lay's Краб 140г 4690388111274 

19 LAY'S Lay's Ірімшік 140г 4690388111359 

20 LAY'S Lay's Кәуап 140г 4690388111335 

21 LAY'S Lay's Қаймақ қосылған ақ 

саңырауқұлақтар 140г 
4690388111380 

22 LAY'S Lay's Паприка 140г 4690388111427 

23 LAY'S Lay's Тұздалған 140г 4690388111403 

24 LAY'S Lay's Бұдыр Қаймақ Пияз 140г 4690388111441 

25 LAY'S Lay's Бұдыр Лобстер 140г 4690388111465 

26 LAY'S Lay's Бұдыр Нәзік Ірімшік Пияз 140г 4690388111489 

27 LAY'S Lay's Бұдыр Қыша 140г 4690388111212 

28 LAY'S Lay's Бұдыр Паприка 140г 4690388095758 

29 LAY'S Lay's Тандырдағы ет 140г 4690388111236 

30 LAY'S Lay's Гриль қабырғалар140г 4690388111298 

31 LAY'S Lay's Бұдыр Чили мен Лайм 140г 4690388111311 

32 LAY'S Lay's Бұдыр Албырт Кілегей тұздығы 

140г 
4690388095864 

33 LAY'S Lay's Жасыл Пияз 225г 4690388050542 

34 LAY'S Lay's Қаймақ Көкөніс 225г 4690388050535 

35 LAY'S Lay's Қаймақ-Пияз 225г 4690388050474 

36 LAY'S Lay's Краб 225г 4690388106645 

37 LAY'S Lay's Бұдыр Паприка 225г 4690388105907 

38 LAY'S Lay's Стакс Хош Иісті Қабырға 

Барбекю 

140г 

4690388108977 

39 LAY'S Lay's Стакс Жасыл Пияз 140г 4690388108953 

40 LAY'S Lay's Стакс Король Крабы 140г 4690388108960 

41 LAY'S Lay's Стакс Нәзік Қаймақ Пияз 140г 4690388108991 

42 LAY'S Lay's Стакс Паприка 140г 4690388108946 

43 LAY'S Lay's Пештен Қаймақ қосылған 85г 4690388058166 

44 LAY'S Lay's Пештен Нәзік Ірімшік Көкөніс 

85г 
4690388058142 

45 LAY'S Lay's Пештен Қаймақ Хош иісті 

Шөптер 85г 
4690388106270 

46 LAY'S Lay's Пештен Өткір Паприка 85г 4690388106294 

47 LAY'S Lay's Пештен Король Крабы 85г 4690388104252 

 

6. Науқан қатысушылары 

6.1. Науқанға қатысу сәтінде 18 жасқа толған, осы Ережелерде көзделген қатысу шарттарын өз 

бетінше және өз күшімен орындаған Қазақстан Республикасының барлық азаматтары және 

Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар, Қазақстан Республикасында тұрақты 

тұратын адамдар (әрі қарай - «Қатысушылар») науқанға қатысушылар деп танылады. 

6.2. Келесі тұлғалар қатысушылар болып танылмайды және науқанға қатысуға құқығы жоқ: 

■ науқанға Тапсырыс берушінің және Науқан ұйымдастырушысының, Науқанды бірлесіп 

Ұйымдастырушысының қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері; 

■ Науқан Ұйымдастырушысының және Науқан Тапсырыс берушісінің, Науқанның 
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бірлесіп Ұйымдастырушысының мүдделерін білдіретін тұлғалар; 

■ Науқан Ұйымдастырушысымен, Науқанның бірлесіп Ұйымдастырушысымен және 

Науқан Тапсырыс берушісімен белгіленген тәртіппен үлестес деп танылған тұлғалар, Науқан 

Ұйымдастырушысымен, Науқанның бірлесіп Ұйымдастырушысымен немесе Науқан Тапсырыс 

берушісімен белгіленген азаматтық-құқықтық және өзге де қатынастары бар және Науқан 

ұйымдастыруға және/немесе өткізуге байланысты үшінші тұлғалардың қызметкерлері мен 

өкілдері, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері, 

■ азаматтығы жоқ адамдар және Қазақстан Республикасының тұруға ықтиярхаты жоқ 

басқа мемлекеттердің азаматтары; 

■ Науқанға қатысу кезінде 18 жасқа толмаған тұлғалар. 

6.3. Науқан Ұйымдастырушысы Қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттардың 

түпнұсқаларын ұсынуды талап ету құқығын өзіне қалдырады. 

 

7. Науқанның жүлде қоры: 

7.1. Науқанның жүлде қоры Тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен қалыптастырылады 

және тек Науқан Қатысушыларына сыйлықтар беру үшін пайдаланылады. 

7.2. Жүлде қоры құрамындағы жүлделер саны шектеулі. 

7.3. Науқанның жүлде қоры барлығы 540 (бес жүз қырық) данадан тұрады. 

7.4. Науқанның жүлде қоры мынадай күнделікті Жүлделерден тұрады: 

7.4.1. "Magnum Cash&Carry" сауда желісінің электрондық сертификаты, номиналы 2000 (екі 

мың) теңге- 215 (екі жүз он бес) дана (әрі қарай - «Күнделікті сыйлық»); 

7.4.2. Номиналы 5000 (бес мың) теңге болатын «Magnum Cash&Carry» сауда желісінің 

электрондық сертификаты - 215 (екі жүз он бес) дана (әрі қарай - "Күнделікті сыйлық"); 

7.4.3. Сымсыз құлаққаптар - 43 (қырық үш) дана (әрі қарай - «Күнделікті сыйлық»); 

7.4.4. Яндекс Станциясының ақылды үндеткіші - 43 (қырық үш) дана (әрі қарай - «Күнделікті 

сыйлық»); 

7.5. Науқанның жүлде қоры келесі апталық Жүлделерден тұрады: 

7.5.1. Смартфон-6 (алты) дана (әрі қарай - «Апта сайынғы сыйлық»). 

7.5.2. Номиналы 50 000 (елу мың) теңге болатын "Magnum Cash&Carry" сауда желісінің 

электрондық сертификаты-6 (алты) дана (әрі қарай - «Апта сайынғы сыйлық»); 

7.5.3. Смарт сағат-6 (алты) дана (әрі қарай - «Апта сайынғы сыйлық»). 

7.5.4. Баку қаласында Jah Khalib әртісінің концертіне 2 (екі) адамға сапар - 6 (алты) дана (әрі 

қарай - «Апта сайынғы сыйлық»). 

7.6. Науқан жүлделерінің жалпы саны осы Ереженің 7.3-тармағында көрсетілген санға сәйкес 

шектелген. 

7.7. Тапсырыс беруші Науқанның жүлде қорын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, бұл 

жағдайда жүлделер ауыстырылғандармен құны бойынша пропорционалды болуы тиіс. 

7.8. Науқанның жарнамалық материалдарында көрсетілген жүлделердің сыртқы түрі (түсі, 

мөлшері) қатысушылар ала алатын жүлделердің сыртқы түрінен (түсінен, өлшемінен) 

ерекшеленуі мүмкін. 

 

8. Науқанға қатысу шарттары: 

8.1. Науқан Қатысушысы болу үшін науқан өткізу кезеңінде қажет: 

8.1.1. “Magnum Cash&Carry”cayga желісінен кемінде 2 (екі) бірлік мөлшерінде науқандық 

өнімді сатып алу; 

8.1.2.18 жасқа толған «Magnum Club» бейілділік бағдарламасының тіркелген қатысушысы болу. 

Егер «Magnum Club» бейілділік картасының иесі 14(он төрт) жасқа толған кәмелетке толмаған 

адам болса, онда Науқан Қатысушысы осы Ережелердің барлық ережелері қолданылатын оның 

заңды өкілі автоматты түрде танылады және жүлде (лар) ұтып алған жағдайда жүлдені беру осы 

заңды өкілге жүзеге асырылады.. 

Бейілділік бағдарламасына тіркелу және қатысу ережелерімен Magnum - 

https://magnum.kz/ru/magnumclub желісінің ресми сайтында танысуға болады; 

https://magnum.kz/ru/magnumclub
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8.1.3. Науқандық өнімді қамтитын сатып алу кезінде төлем жүзеге асырылғанға дейін «Magnum 

Cash&Carry» сауда желісінің кассиріне қолданыстағы «Magnum Club» бейілділік картасын 

ұсынсын. 

Бейілділік карталары деп «Magnum Club» (әрі қарай-"Карта") бейілділік бағдарламасының 

ережелеріне сәйкес алынған және пайдаланылатын физикалық (пластикалық) және виртуалды 

карталар түсініледі. Науқанның барлық кезеңінде бір қатысушының тек 1 (Бір) картасы болуы 

мүмкін. Картаны үшінші тұлғаларға беруге жол берілмейді. 

8.1.4. Көрсетілген шарттар сақталған жағдайда қатысушыға автоматты түрде жүлделер ұтысына 

бір рет қатысуға мүмкіндік беріледі-1 (бір) мүмкіндік. Алынған мүмкіндіктер саны туралы барлық 

ақпарат Науқан Қатысушысының «Magnum Club» бейілділік бағдарламасының жеке кабинетінде 

сақталады. 

8.2. Қатысушыға науқан кезеңінде бір мезгілде 1 (бір) чекте сатып алынған науқан өнімінің 

әрбір 2 (екі) бірлігі үшін жүлделер ұтысына қатысуға 1 (бір) мүмкіндік беріледі. 

8.3. Науқан Қатысушысы жүлделерді ұтыс ойындарына қатысу үшін неғұрлым көп мүмкіндік 

алса, оның науқан жеңімпазы (науқан жүлдесі\жүлдесінің иегері) болу ықтималдығы соғұрлым 

жоғары болады. 

8.4. Науқан өткізудің барлық кезеңінде 1(бір) қатысушы үшін ең көп талпыныс саны 43(қырық 

үш) есені құрайды. Талпыныс дегеніміз-бір чек арқылы сатып алу (1 чек=1 талпыныс). Бұл ретте 

сатып алынатын өнімнің саны бір чекте шектелмейді. Көрсетілген лимитке қол жеткізгеннен кейін 

алынған чектер жүлделер ұтысына қатысуға қабылданбайды. 

8.5. Сайттарда осы Ережелердің 9-тармағында және 10-тармағында көрсетілген жүлделер ұтыс 

ойындарын өткізу күндерінде www.magnum.kz және www.lays.kz. «Промо» бөлімінде күнделікті 

және апталық жүлделердің (әрі қарай- «Жеңімпаз») жеңіп алған және жеңімпазы атанған 

қатысушылардың тізімдері жарияланады. 

9. Науқанның күнделікті жүлделерін алушыларды айқындау және хабардар ету тәртібі: 

9.1. Науқанның күнделікті жүлделерінің ұтыс ойыны осы Ережелердің 9.2-тармағында 

көрсетілген кестеге сәйкес аптасына 2 (екі) рет науқан шарттарын орындаған және арнайы 

компьютерлік бағдарламаның көмегімен жеңімпаздарды кездейсоқ анықтау әдісімен 9.2-тармақта 

көрсетілген тиісті кезеңдерде мүмкіндік алған барлық қатысушылар арасында өткізілетін болады. 

9.2. Күнделікті сыйлықтардың ұтыс кестесі: 

Науқан 

күні 

Мүмкіндік 

алу күні 

Номиналы 

2000 теңге 

болатын 

“Magnum 

Cash&Carry” 

сауда 

желісінің 

электрондық 

сертификаты 

Номиналы 

5000 теңге 

болатын 

“Magnum 

Cash&Carry” 

сауда 

желісінің 

электрондық 

сертификаты 

Сымсыз 

құлаққаптар 

Яндекс 

станциясының 

ақылды 

үндеткіші 

Ұтыс 

Күні 

1 7 қазан 5 5 1 1 

11.10.2022 
2 8 қазан 5 5 1 1 
3 9 қазан 5 5 1 1 
4 10 қазан 5 5 1 1 
5 11 қазан 5 5 1 1 

14.10.2022 6 12 қазан 5 5 1 1 
7 13 қазан 5 5 1 1 
8 14 қазан 5 5 1 1 

18.10.2022 
9 15 қазан 5 5 1 1 
10 16 қазан 5 5 1 1 
11 17 қазан 5 5 1 1 
12 18 қазан 5 5 1 1 

21.10.2022 13 19 қазан 5 5 1 1 
14 20 қазан 5 5 1 1 
15 21 қазан 5 5 1 1 

http://www.magnum.kz/
http://www.lays.kz/
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16 22 қазан 5 5 1 1 
25.10.2022 

 
17 23 қазан 5 5 1 1 

18 24 қазан 5 5 1 1 

19 25 қазан 5 5 1 1 28.10.2022 

20 26 қазан 5 5 1 1  

21 27 қазан 5 5 1 1  

22 28 қазан 5 5 1 1 01.11.2022 

23 29 қазан 5 5 1 1  

24 30 қазан 5 5 1 1  

25 31 қазан 5 5 1 1  

26 1 қараша 5 5 1 1 04.11.2022 

27 2 қараша 5 5 1 1  

28 3 қараша 5 5 1 1  

29 4 қараша 5 5 1 1 08.11.2022 

30 5 қараша 5 5 1 1  

31 6 қараша 5 5 1 1  

32 7 қараша 5 5 1 1  

33 8 қараша 5 5 1 1 11.11.2022 

34 9 қараша 5 5 1 1  

35 10 қараша 5 5 1 1  

36 11 қараша 5 5 1 1 15.11.2022 

37 12 қараша 5 5 1 1  

38 13 қараша 5 5 1 1  

39 14 қараша 5 5 1 1  

40 15 қараша 5 5 1 1 21.11.2022 

41 16 қараша 5 5 1 1  

42 17 қараша 5 5 1 1  

43 18 қараша 5 5 1 1  

  215 215 43 43  

 

9.3. Күнделікті жүлделердің ұтыс ойыны мен жеңімпаздарын анықтау Науқан 

Ұйымдастырушысының және/немесе Науқан Тапсырыс берушісінің өкілдерінен тұратын 

комиссия мүшелерінің қатысуымен көрсетілген күндері Астана қуақыты бойынша сағат 12:00-де 

өткізіледі. Ұтыс ойынының нәтижелері бойынша комиссия мүшелері ұтыс ойынының 

хаттамасына қол қояды. Комиссия мүшелерінің Хаттамадағы қолдарын нотариус куәландырады. 

9.4. Ұтыс ойыны әр белсенділік күні үшін мүмкіндік алған қатысушылар арасында өткізіледі. 

9.5. Күнделікті ұтыс ойыны белгілі бір күнде мүмкіндік алған қатысушылар арасында ұтыс 

ойындары мен жүлде қорының кестесіне сәйкес белсенділіктің әр күні үшін өткізіледі. 

9.6. Күнделікті жүлделердің әрбір ұтыс ойынын өткізу кезінде науқан ұйымдастырушысы 

үміткерлер осы Ережелердің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда жеңімпазды ауыстыру 

мүмкіндігі үшін баламалы жеңімпаздарды күнделікті жүлдеге айқындау құқығын өзіне 

қалдырады. Алайда, Науқан ұйымдастырушысы осындай балама жеңімпаздар тізіміне енгізілген 

қатысушылардың аттарын ашуға міндетті емес. 

9.7. Күнделікті жүлделерді ұтыс ойыны шеңберінде науқанның әрбір күні үшін жүлде қорының 

саны құрайды: 

- Номиналы 2000 теңге болатын “Magnum Cash&Carry” сауда желісінің электрондық сертификаты 

-5 (бес) сертификат 

- Номиналы 5000 теңге болатын “Magnum Cash&Carry” сауда желісінің электрондық сертификаты 

-5 (бес) сертификат 

- Сымсыз құлаққаптар-1 (бір) бірлік 

- Яндекс станциясының ақылды үндеткіші - 1 (бір) бірлік 

9.8. Күнделікті жүлделердің әрбір ұтыс ойыны шеңберіндегі баламалы жеңімпаздар саны: 
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- 2000 теңгелік “Magnum Cash&Carry” сауда желісінің электрондық сертификаты-2 (екі) балама 

жеңімпаз 

- Номиналы 5000 теңге болатын “Magnum Cash&Carry” сауда желісінің электрондық 

сертификаты-2 (екі) балама жеңімпаз 

- Сымсыз құлаққаптар - 1 (бір) балама жеңімпаз 

- Яндекс станциясының ақылды үндеткіші - 1 (бір) балама жеңімпаз 

9.9. Жеңімпаздар анықталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ұйымдастырушы оған 

жүлдені беру үшін «Magnum Club» бейілділік картасына бекітілген қатысушының телефон 

нөміріне қоңырау шалу арқылы негізгі жеңімпазбен байланысады. Егер Науқан 

ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде негізгі жеңімпазбен байланыса алмаса, 

онда мұндай жеңімпаз тиісті жүлдеге құқығынан айырылады, ал жүлде баламалы жеңімпазға 

тағайындалады. Ағымдағы баламалы жеңімпазбен байланыс болмаған және келесі баламалы 

жеңімпаз болған жағдайда, жүлде келесі баламалы жеңімпазға ауысады. Егер Науқан 

ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде барлық баламалы жеңімпаздармен 

байланыса алмаса, онда Науқан ұйымдастырушысы негізгі жеңімпазға сыйлық береді және оның 

деректерін жүлде жеңімпазы ретінде жариялайды. Бұл Жеңімпаз жүлдені деректер жарияланған 

сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей алуға тиіс, әйтпесе Науқан 

ұйымдастырушысы мұндай жүлдені өз қалауы бойынша билік етуге құқылы. 

9.10. Науқан кезеңінде 1 (бір) қатысушы науқанның барлық кезеңінде 3 (үш) күнделікті 

сыйлықтан артық ұтып ала алмайды. 

9.11. Күнделікті жүлделер ұтысы шеңберінде 1 (бір) жүлдені ұтып алған жағдайда, бір 

қатысушы басқа жүлделер арасында осы күннің ұтысына қатыса алмайды. 

 

10. Науқанның апта сайынғы жүлделерін алушыларды анықтау және хабардар ету 

тәртібі. 

10.1. Науқанның апта сайынғы жүлделерін ұтыс тігу осы Ережелердің 10.2-тармағында 

көрсетілген кестеге сәйкес науқан шарттарын орындаған және 10.2-тармақтағы кестеде 

көрсетілген тиісті кезеңдерде арнайы компьютерлік бағдарламаның көмегімен жеңімпаздарды 

кездейсоқ анықтау әдісімен мүмкіндік алған барлық қатысушылар арасында өткізілетін болады. 

10.2. Апта сайынғы сыйлықтардың ұтыс кестесі: 

Науқандық 

өнімді сатып алу 

кезеңі 

Апта сайынғы 

сыйлықтардың 

ұтыс күні 

Апталық жүлделердің атауы 
Жүлделер 

саны 

  Смартфон 1 

07.10.2022 00:00 

14.10.2022 18.10.2022 

Номиналы 50 000 теңге болатын 

“Magnum Cash&Carry” сауда 

желісінің электрондық сертификаты 1 

23: 59  Смарт сағаттар 1 
  Бакудегі Jah Khalib концертіне 

жолдама (сапар) 1 

  Смартфон 1 

15.10.2022 00:00 

21.10.2022 23: 59 
25.10.2022 

Номиналы 50 000 теңге болатын 

“Magnum Cash&Carry” сауда 

желісінің электрондық сертификаты 1 

 Смарт сағаттар 1 
  Бакудегі Jah Khalib концертіне 

жолдама (сапар) 1 

  Смартфон 1 

22.10.2022 00:00 

28.10.2022 23:59 
01.11.2022 

Номиналы 50 000 теңге болатын 

“Magnum Cash&Carry” сауда 

желісінің электрондық сертификаты 1 

 Смарт сағаттар 1 
  Бакудегі Jah Khalib концертіне 

жолдама (сапар) 1 



7 

 

  Смартфон 1 

29.10.2022 00:00 

- 04.11.2022 23:59 
08.11.2022 

Номиналы 50 000 теңге болатын 

“Magnum Cash&Carry” сауда 

желісінің электрондық сертификаты 1 

Смарт сағаттар 1 

Бакудегі Jah Khalib концертіне 

жолдама (сапар) 1 

  Смартфон 1 

05.11.2022 00:00 

- 11.11.2022 23:59 
15.11.2022 

Номиналы 50 000 теңге болатын 

“Magnum Cash&Carry” сауда 

желісінің электрондық сертификаты 1 

 Смарт сағаттар 1 
  Бакудегі Jah Khalib концертіне 

жолдама (сапар) 1 

  Смартфон 1 

12.11.2022 00:00 

- 18.11.2022 23:59 
21.11.2022 

Номиналы 50 000 теңге болатын 

“Magnum Cash&Carry” сауда 

желісінің электрондық сертификаты 1 

 Смарт сағаттар 1 
  Бакудегі Jah Khalib концертіне 

жолдама (сапар) 1 

10.3. Апта сайынғы жүлделердің ұтыс ойыны мен жеңімпаздарын анықтау Науқан 

Ұйымдастырушысының және/немесе Науқан Тапсырыс берушісінің өкілдерінен тұратын 

комиссия мүшелерінің қатысуымен көрсетілген күндері Астана қуақыты бойынша сағат 12:00-де 

өткізіледі. Ұтыс ойынының нәтижелері бойынша комиссия мүшелері ұтыс ойынының 

хаттамасына қол қояды. Комиссия мүшелерінің Хаттамадағы қолдарын нотариус куәландырады. 

10.4. Апта сайынғы жүлделердің әрбір ұтыс ойынын өткізу кезінде науқан ұйымдастырушысы 

үміткерлер осы Ережелердің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда жеңімпазды ауыстыру 

мүмкіндігі үшін апта сайынғы жүлдеге баламалы жеңімпаздарды айқындау құқығын өзіне 

қалдырады. Алайда, Науқан ұйымдастырушысы осындай балама жеңімпаздар тізіміне енгізілген 

қатысушылардың аттарын ашуға міндетті емес. 

10.5. Апта сайынғы жүлделерді ұтыс ойыны шеңберінде науқанның әрбір аптасы үшін жүлде 

қорының саны: 

- Смартфон- 1 (бір) бірлік 

- Номиналы 50 000 (елу мың) теңге болатын “Magnum Cash&Carry” сауда желісінің 

электрондық сертификаты-1 (бір) дана 

- Ақылды сағат - 1 (бір) дана 

- Баку қаласында Jah Khalib әртісінің концертіне 2 (екі) адамға жолдама (сапар) - 1 (бір) дана 

10.6. Апта сайынғы жүлделердің әрбір ұтыс ойыны шеңберіндегі баламалы жеңімпаздар саны: 

- Смартфон-1 (бір) балама жеңімпаздар 

- Номиналы 50 000 (елу мың) теңге болатын “Magnum Cash&Carry” сауда желісінің 

электрондық сертификаты-1 (бір) балама жеңімпаз 

- Ақылды сағат - 1 (бір) балама жеңімпаз 

- Баку қаласында өтетін Jah Khalib әртісінің концертіне 2 (екі) адамға жолдама (сапар) - 1 

(бір) балама жеңімпаз 

10.7. Жеңімпаздар анықталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ұйымдастырушы оған 

жүлдені беру үшін «Magnum Club» бейілдідік картасына бекітілген қатысушының телефон 

нөміріне қоңырау шалу арқылы негізгі жеңімпазбен байланысады. Егер Науқан 

ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде негізгі жеңімпазбен байланыса алмаса, 

онда мұндай жеңімпаз тиісті жүлдеге құқығынан айырылады, ал жүлде баламалы жеңімпазға 

тағайындалады. Егер Науқан ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде баламалы 

жеңімпазбен байланыса алмаса, онда Науқан ұйымдастырушысы негізгі жеңімпазға сыйлық 

береді және оның деректерін жүлде жеңімпазы ретінде жариялайды. Бұл Жеңімпаз жүлдені 
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деректер жарияланған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей алуға тиіс, әйтпесе 

Науқан ұйымдастырушысы мұндай жүлдені өз қалауы бойынша билік етуге құқылы. 

10.8. Науқанның барлық кезеңінде 1 (бір) қатысушы апта сайынғы жүлделердің әр түрінен 1 

(бір) артық емес жүлде ұтып ала алады. 

 

11. Күнделікті жүлделерді беру және тәртібі: 

11.1. Күнделікті жүлделерді беру және тәртібі: “Magnum Cash&Carry” сауда желісінің 

электрондық сертификаттары 

11.1.1. Науқанның Күнделікті Жүлдесі «Magnum Cash&Carry» сауда желісінің Электрондық 

Сертификаттары Жеңімпаздарға электронды түрде e-mail-ге жіберу арқылы берілетін 

Электрондық Сызықшалы-код болып табылады. Электрондық Сертификаттар (Сызықшалы-код) 

оның иесіне тауарды Magnum Cash&Carry сауда желісінен Электрондық Сертификаттың 

номиналына баламалы сомаға сатып алуға мүмкіндік береді. Сертификат берілген кезде оның 

жарамдылық мерзімі көрсетіледі, бірақ кез келген жағдайда ол берілген күннен бастап кемінде 

180 (жүз сексен) күнді құрайды. Сертификатты іске қосу және пайдалану тәртібі www.magnum.kz 

ресми сайтында көрсетілген. 
11.1.2. Электрондық Сертификатты алу үшін Науқан Жеңімпаздары Ұйымдастырушы қоңырау 

шалған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Ұйымдастырушыға қолданыстағы 

электрондық пошта мекенжайын ұсынуы қажет. Жеңімпаз берілген деректердің дұрыстығына, 

оның көрсетілген электрондық поштаға және басқа бір жеңімпазға қолжетімділігінің болуына 

жауап береді, күнделікті жүлделердің бір ұтыс ойыны шеңберінде бір электрондық пошта 

мекенжайына бір электрондық Сертификат жіберіледі. Ұйымдастырушы Жеңімпаздан осы 

Ережелерге және/немесе қолданылатын заңнамаға сәйкес Науқан Жүлделерін алу үшін қажетті 

өзге де ақпаратты/құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы. 
11.1.3. Науқан Ұйымдастырушысы Жеңімпаздың көрсетілген электрондық мекенжайына (e-mail) 

Науқанның Күнделікті Жүлдесін (Электрондық Сертификат) 11.1.2-тармақта көрсетілген 

деректерін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберуге тиіс.  
11.1.4.  Жүлдені жіберуді растау Ұйымдастырушының Жеңімпаз көрсеткен электрондық пошта 

мекенжайына жіберілген Электрондық Сертификаты бар хаты болады. 

11.2. Күнделікті басқа жүлделердің тәртібі мен берілуі: сымсыз құлаққаптар, Яндекс 

Станция ақылды үндеткіші 
11.2.1. Басқа Күнделікті Жүлделерді алу үшін, атап айтқанда: сымсыз құлаққаптар, Яндекс 

Станциясының ақылды үндеткіші, Жеңімпазға Ұйымдастырушы қоңырау шалған сәттен бастап 

күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Науқан Ұйымдастырушысына келесі деректерді хабарлау қажет: 

- ТАӘ толықтай;  

- Пошталық индексі бар нақты тұрғылықты мекен-жайы; 

- Жеңімпаздың осы Ережелерге немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес Науқанның Күнделікті 

Жүлдесін алуы үшін қажетті өзге де ақпаратты ұсыну. 

11.2.2.  Күнделікті Жүлделерді жеткізу Науқан Ұйымдастырушысының күшімен немесе 

Қазақстан Республикасының аумағы шегінде пошта қызметін тарта отырып және 11.2.3-

тармақта көрсетілген қалалар тізімімен Жеңімпаз көрсеткен мекенжай бойынша жеңімпаздың 

деректерін алған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.   

11.2.3. Жеткізуді жүзеге асыратын қалалардың тізімі: 

-Алматы 

-Астана 

-Қапшағай  

-Шымкент  

-Қарағанды  

-Қызыл Орда 

-Петропавловск  

-Талдықорган  

-Тараз 

http://www.magnum.kz/
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-Түркістан 

-Өскемен 

-Есік 

-Қаскелен 

-Талғар 

-Түркістан (Ақсукент) 

-Шелек 

11.2.4. Егер жүлде иегері 11.2.3-тармақтағы қалалар тізіміне кірмейтін жеткізу мекенжайын 

көрсетсе, жеткізу тізімнен жақын елді мекендегі пошта бөлімшесіне дейін жүзеге асырылады. Бұл 

ретте жеңімпаз ұйымдастырушыға жеңімпаз қол қойған жүлдені қабылдау-тапсыру актісінің 

фотосуретін немесе сканерленген көшірмесін ұсынуы тиіс. Жеңімпаз пошта қызметінен 

ұйымдастырушы жіберген сыйлықты өз бетінше алып, ұйымдастырушыға жүлдені қабылдау-

тапсыру актісінің түпнұсқасын жіберуі керек. 

Күнделікті Жүлдені алған кезде Жеңімпаз Күнделікті Жүлдені қабылдау-тапсыру актісіне қол 

қоюға және Ұйымдастырушыға және/немесе оның өкіліне Жеңімпаздың жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесін / скан-көшірмесін беруге міндеттенеді. 

11.2.5. Күнделікті жүлдені алған кезде жеңімпаз күнделікті жүлдені қабылдау-тапсыру актісіне 

қол қоюға міндеттенеді. 

 

12. Апта сайынғы жүлделерді беру және тәртібі: 

12.1. Апта сайынғы жүлделердің тәртібі және берілуі: “Magnum Cash&Carry” сауда 

желісінің электрондық сертификаттары: 

12.1.1. Науқанның Апталық Жүлдесі «Magnum Cash&Carry» сауда желісінің Электрондық 

Сертификаттары Жеңімпаздарға электронды түрде e-mail-ге жіберу арқылы берілетін 

электрондық Сызықшалы-код болып табылады. Электрондық Сертификат (Сызықшалы-код) 

оның иесіне тауарды Magnum Cash&Carry сауда желісінен Электрондық Сертификаттың 

номиналына баламалы сомаға сатып алуға мүмкіндік береді. Сертификат берілген кезде оның 

жарамдылық мерзімі көрсетіледі, бірақ кез келген жағдайда ол берілген күннен бастап кемінде 

180 (жүз сексен) күнді құрайды. Сертификатты іске қосу және пайдалану тәртібі magnum.kz ресми 

сайтында көрсетілген 
12.1.2. Электрондық Сертификат алу үшін Науқан Жеңімпаздары 3 (үш) күні ішінде 

Ұйымдастырушыға қолданыстағы электрондық пошта мекенжайын ұсынуы қажет.  Жеңімпаз 

ұсынылған деректердің дұрыстығына, оның көрсетілген электрондық поштаға және басқа бір 

Жеңімпазға қолжетімділігінің болуына жауап береді, Апта сайынғы жүлделер ұтыс ойындары 

шеңберінде бір электрондық пошта мекенжайына бір электрондық Сертификат жіберіледі.  
12.1.3. Ұйымдастырушы Жеңімпаздан осы Ережелерге және/немесе қолданылатын заңнамаға 

сәйкес Науқан Жүлделерін алу үшін қажетті өзге де ақпаратты/құжаттарды ұсынуды талап етуге 

құқылы. 
12.1.4. Науқан Ұйымдастырушысы Жеңімпаздың көрсетілген электрондық мекенжайына (e-mail) 

Науқанның Күнделікті Жүлдесін (Электрондық Сертификат) 12.1.2-тармақта көрсетілген 

деректерді алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберуге тиіс. 
12.1.5. Күнделікті Жүлдені алған кезде Жеңімпаз Күнделікті Жүлдені қабылдау-тапсыру актісіне 

қол қоюға және Науқан Ұйымдастырушысына сканерленген нұсқасын электрондық пошта 

арқылы жіберуге міндеттенеді.  

12.2. Басқа апталық сыйлықтардың тәртібі мен берілуі: Смартфон, смарт сағат 
12.2.1. Басқа Апталық Жүлделерді алу үшін, атап айтқанда: Смартфон, Смарт сағаттар 

Жеңімпазға Ұйымдастырушы қоңырау шалған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Науқан 

Ұйымдастырушысына келесі деректерді хабарлау қажет: 

- ТАӘ толықтай;  

- Пошталық индексі бар нақты тұрғылықты мекен-жайы; 

- Жеңімпаздың осы Ережеге немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес Науқанның Күнделікті 

Жүлдесін алуы үшін қажетті өзге де ақпаратты ұсыну. 
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12.2.2. Басқа апталық жүлделерді жеткізу Науқан ұйымдастырушысының күшімен немесе 

Қазақстан Республикасының аумағы шегінде пошта қызметін тарта отырып және 12.2.3-

тармақта көрсетілген қалалар тізімімен жеңімпаз көрсеткен мекенжай бойынша жеңімпаздың 

деректерін алған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 

12.2.3. Жеткізуді жүзеге асыратын қалалардың тізімі: 

-Алматы 

-Астана 

-Қапшағай  

-Шымкент  

-Қарағанды  

-Қызыл Орда 

-Петропавловск  

-Талдықорган  

-Тараз 

-Түркістан 

-Өскемен 

12.2.4. Егер жүлденің жеңімпазы 12.2.3-тармақтағы қалалар тізіміне кірмейтін жеткізу 

мекенжайын көрсетсе, жеткізу тізімнен жақын елді мекендегі пошта бөлімшесіне дейін жүзеге 

асырылады. Бұл ретте жеңімпаз ұйымдастырушыға жеңімпаз қол қойған жүлдені қабылдау-

тапсыру актісінің фотосуретін немесе сканерленген көшірмесін ұсынуы тиіс. Жеңімпаз пошта 

қызметінен ұйымдастырушы жіберген сыйлықты өз бетінше алып, ұйымдастырушыға жүлдені 

қабылдау-тапсыру актісінің түпнұсқасын жіберуі керек. Апта сайынғы жүлдені алған кезде 

жеңімпаз апта сайынғы жүлдені қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға міндеттенеді. 

12.2.5. Апта сайынғы Жүлдені алған кезде Жеңімпаз Апта сайынғы Жүлдені қабылдау-тапсыру 

актісіне қол қоюға және Ұйымдастырушыға және/немесе оның өкіліне Жеңімпаздың жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесін/скан-көшірмесін беруге міндеттенеді. 

12.3. Апта сайынғы жүлденің тәртібі мен берілуі: Баку қаласында Jah Khalib әртісінің 

концертіне 2 (екі) адамға жолдама (сапар). 

12.3.1. Науқанның апта сайынғы жүлдесі Баку қаласындағы Jah Khalib әртісінің концертіне 2 

(екі) адамға арналған Сапар: 

12.3.1.1. Баку қ. 2 (екі) адамға Jah Khalib әртісінің концертіне қатысу құқығын беретін билет; 

12.3.1.2. Сондай-ақ сапарға арналған Сертификат, оған мыналар кіреді: 

-Алматы-Баку-Алматы эконом класындағы 2 (екі) авиабилет. Тікелей рейстер болмаған кезде 

билеттерді ауысып отырумен рейстерге сатып алуға жол беріледі; 

- Таңғы асқа негізделген үш немесе төрт жұлдызды қонақүйдің 2 орындық бөлмесінде 5 (бес) 

түн; 

- Баку қаласына шолу топтық экскурсиясы; 

- Әуежайдан қонақ үйге және қонақ үйден әуежайға тасымалдау(топтық); 

- Егер жеңімпаз басқа қалада тұрса, жеңімпаздың Алматы қаласына келуіне нақты көлік 

шығындарын өтеу. Бұл ретте өтемақының жалпы сомасы жеңімпаз және еріп жүретін адам үшін 

100000(жүз мың) теңгеден аспауға тиіс. Өтемақы талап етілгенде, жеңімпаз шығындарды 

растайтын құжаттарды ұсынуы керек. 

12.3.2. Сапар 24.11.2022 ж. мен 28.11.2022 ж. аралығында жүзеге асырылады (Алматы қаласынан 

ұшып шығу және Алматы қаласына ұшып келу күндерін ескере отырып) Баку қаласында Jah 

Khalib әртісінің концерті 2022 жылғы 27 қарашада өтеді. (әрі қарай-Концерт) 

12.3.3. Апта сайынғы жүлдені, атап айтқанда концертке сапарды алу үшін жеңімпаз 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде жүлдені қабылдауға өзінің келісімін білдіруі және Науқан ұйымдастырушысына 

мынадай құжаттарды ұсынуы қажет: 

- Жеңімпаздың және ілесіп жүретін адамның жеке басын куәландыратын шетелдік паспорттың 

сканерленген көшірмесі (ЖСН көрсетіле отырып, берілген органның түрі, сериясы, нөмірі, 

берілген күні, атауы); 

- Пошталық индексі бар нақты тұрғылықты мекен-жайы; 
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-Апта сайынғы жүлдені өтеусіз беру туралы қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға жазбаша 

келісім; 

- Жеңімпаздың осы Ережеге сәйкес немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес науқанның 

күнделікті жүлдесін алуы үшін қажетті өзге ақпарат/құжаттарды ұсыну. 

Осы мерзімде апта сайынғы жүлденің, атап айтқанда концертке сапардың жеңімпазы жүлде 

тапсырылатын адамның деректері көрсетілген ресми хабарлама-хатты ұйымдастырушыға жіберу 

арқылы аталған жүлдені талап ету құқығын үшінші тұлғаға беруге құқылы. Мұндай жағдайда 

Жеңімпаз жүлдені тапсырған адам жаңа Жеңімпаз болып саналады және оған осы Ережелердің 

шарттары, оның ішінде құжаттарды ұсыну және қабылдау-тапсыру актісіне қол қою туралы 

талаптар қолданылады. 

12.3.4. Науқан ұйымдастырушысы концертке билетті және сертификатты жеңімпазға Науқан 

ұйымдастырушысының күшімен немесе Қазақстан Республикасының аумағы шегінде почта 

қызметін тарта отырып, жеңімпаз көрсеткен мекенжай бойынша жеңімпаздың деректерін алған 

сәттен бастап 12.3.3-тармақта көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде, бірақ сапар күнінен кешіктірмей жеткізуді жүзеге асырады. 

12.3.5. Апта сайынғы жүлдені алған кезде жеңімпаз апта сайынғы жүлдені қабылдау-тапсыру 

актісіне қол қоюға міндеттенеді. 

 

13. Сапарға қатысты басқа шарттар: 

13.1. Көрсетілген күні концерт тоқтатылған жағдайда жеңімпазға осы Ережелердің 12.3.1.2-

тармағында көрсетілген сапарға Сертификат беріледі. 

13.2. Жеңімпазға және ілесіп жүретін адамға билеттер сатып алынған авиарейстер жойылған 

жағдайда, жеңімпазға туристік агенттіктің қызметтерін сатып алу үшін сертификат тапсырылған 

күннен бастап 6(алты) ай қолданылу мерзімімен беріледі. Сертификат номиналы мен агенттікті 

ұйымдастырушы қосымша анықтайды. 

13.3. Жеңімпаз жүлдені қабылдаған, бірақ оны әртүрлі себептермен пайдаланбаған жағдайларда 

(осы Ережелердің 13.1-13.2-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда) жүлде тапсырылды деп 

есептеледі. 

13.4. 12.3.1-тармақта көрсетілмеген барлық басқа шығыстар, паспортқа, визаға, туристерді 

сақтандыруға арналған шығыстарды, сондай-ақ жеке шығыстарды, оның ішінде сапарға дейін 

және одан кейін Алматы қаласында тұруға арналған шығыстарды қоса алғанда, бірақ олармен 

шектелмей, сапар барысында шеккен немесе онымен байланысты осы Ережелердің тек қана 

жеңімпаздың есебінен жүргізілуге тиіс және ұйымдастырушы олар үшін жауапкершілікті өзіне 

алмайды. 

13.5. Жеңімпаз сапарға алып жүруші тұлғаны дербес анықтайды. Бұл ретте сапар кезінде алып 

жүруші тұлғаның жасы 18 (он сегіз) жастан кем болмауы тиіс. 

13.6.  Жеңімпаз COVID-19-ға қарсы вакцинацияның толық курсынан өткені туралы 

сертификатты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, COVID-19 таратпау жөнінде шектеу 

шараларын қабылдауға байланысты Әзірбайжан Республикасының аумағына кіру және онда болу 

үшін талап етілетін құжаттарды Жеңімпаздың және алып жүруші тұлғаның алуына байланысты 

барлық мәселелерді дербес реттейді. Егер ұсынылған құжаттардың Әзірбайжан заңнамасының 

талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты Жеңімпазға және/немесе алып жүруші тұлғаға 

Әзірбайжан Республикасына кіруден бас тартылған жағдайда Науқан Ұйымдастырушысы 

жауапты болмайды. 

13.7. Ұйымдастырушы жеңімпаздың денсаулығына (өміріне) және/немесе мүлкіне және бүкіл 

сапар кезеңінде үшінші тұлғалардың денсаулығына (өміріне) және/немесе мүлкіне келтірілген 

залал үшін жауапты болмайды. Ұйымдастырушы саяхат кезінде жеңімпаздың заңсыз әрекеттері 

үшін жауап бермейді. 

13.8. Жеңімпаз осымен Тапсырыс беруші\Ұйымдастырушы шет мемлекеттердің консулдық 

қызмет органдарының, паспорттық (шекаралық) немесе кедендік бақылаудың тиісті 

органдарының әрекеті үшін жауап бермейтінін және визадан (Қазақстан Республикасынан 

тысқары жерлерге немесе шет мемлекетке шығу немесе кіру) кез келген негіздер бойынша бас 
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тартқан жағдайда жүлде (оның құны) өтелуге, қайтаруға немесе ауыстыруға жатпайтынын 

растайды. 

14. Салықтар туралы ақпарат 

14.1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына, атап айтқанда, "Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 327-бабына 

сәйкес төлем көзінен салық салуға жататын табыстарға ұтыстар жатады. Табыстың осы түрі 

бойынша ЖТС (жеке табыс салығы) есептеуді және ұстап қалуды (ұтысты) Науқан 

ұйымдастырушы салық агенті жүргізеді. 

14.2. Қатысушылар науқан жүлделері түрінде табыс алады, салық агенті ол үшін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті салық төлейді. 

14.3. Құны республикалық бюджет туралы заңда ағымдағы қаржы жылына белгіленген және 

Жүлдені беру күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5 еселенген мөлшерінен 

асатын Науқанның барлық Жүлделері оған салық салу мақсатында табыс ретінде қаралатын 

болады. 

14.4. Науқан жүлделерінің құны ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет 

туралы заңда белгіленген және осындай беру күнінде қолданыста болатын айлық есептік 

көрсеткіштің 5 еселенген мөлшерінен асатындықтан, тиісінше Науқанның барлық жүлделері оған 

салық салу мақсатында табыс ретінде қаралатын болады. 

14.5. Осы бөлімде көрсетілмеген барлық басқа салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді 

жеңімпаздар жүлделерді алуға байланысты төлеуі мүмкін міндеттемені қатысушылар өз бетінше 

және өз күштерімен төлейді. 

 

15.Дербес деректер 

15.1. Осы Ережелерге сәйкес Науқанға қатысу фактісі Науқан Қатысушысының осы Ережелерге 

келісімін растайды, сондай - ақ Науқан Қатысушысының Науқанды өткізу үшін Тапсырыс беруші 

тартқан Ұйымдастырушының және өзге де серіктестердің (әрі қарай - «өзге серіктестер») 

Науқанды өткізу мақсатында қажетті кез келген тәсілдермен өңдеуіне еркін, нақты, хабардар 

етілген және саналы түрде келісім білдіруі болып табылады науқан мақсаттары үшін және осы 

Ережелерге сәйкес осы Ережелерде көзделген тәртіппен Қатысушы ұсынатын дербес деректерді 

жинау және өңдеу. 

15.2. Науқанға қатысу туралы шешім қабылдай отырып, Қатысушы өз еркімен ұсынған кез 

келген ақпаратты, оның ішінде Қатысушының дербес деректерін, сондай-ақ Науқан Сайты 

арқылы Қатысушы ұсынған кез келген өзге материалдарды Ұйымдастырушының, оның уәкілетті 

өкілдерінің (Операторларының және өзге де серіктестерінің) Ұйымдастырушының орындауы 

мақсатында өңдей алатындығына келісімін растайды және (немесе) жарнама агенттіктерінің 

жарнама мақсатында, Қатысушының қосымша келісімін алмай және оған бұл үшін қандай да бір 

сыйақы төлемей-ақ жүзеге асырады. Науқан Қатысушылары Науқанға қатысу үшін тіркелу 

кезінде көрсеткен дербес деректерді Ұйымдастырушы (Операторлар, өзге серіктестер) Науқанды 

өткізу мақсатында барлық қажетті тәсілдермен өңдейтінін түсінеді және келіседі, және жоғарыда 

көзделгендей, осы Ережелерді қабылдау кезінде осындай өңдеуге келісім береді. 

15.3.Осы Ережелер мақсатында дербес деректер (ДД) деп айқындалған немесе айқындалатын 

жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат 

түсініледі. 

- Осы Ережеде ДД жинау деп ДД алуға бағытталған кез келген іс-әрекет (операция) түсініледі. 

- Осы Ережелерде ДД өңдеу деп Науқан Қатысушысы Науқан өткізу мақсатында ұсынған 

дербес деректерді жинақтауды, сақтауды, өзгертуді, толықтыруды, пайдалануды, таратуды, 

иесіздендіруді, бұғаттауды және жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана 

отырып немесе ДД- мен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген іс-әрекет 

(операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы түсініледі. 

- Осы Ережелерде ДД пайдалану деп меншік иесінің, оператордың және үшінші тұлғаның 

қызметінің мақсаттарын іске асыруға бағытталған дербес деректермен автоматтандыру 

құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген 
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іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы түсініледі; 

Осы Ережелерде ДД-ді сақтау деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе ДД-

мен осындай құралдарды пайдаланбай, ДД-дің тұтастығын, құпиялылығын және қолжетімділігін 

қамтамасыз ету бойынша жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер 

(операциялар) жиынтығы түсініледі; 

- Осы Ережелерде ДД тарату деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе ДД-мен 

осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын, жасалуы нәтижесінде дербес деректер берілетін, 

оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы берілетін немесе қандай да бір өзге тәсілмен 

дербес деректерге қол жеткізу ұсынылатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер 

(операциялар) жиынтығы түсініледі (белгісіз тұлғалар тобына ДД ашуға бағытталған іс-әрекеттер, 

атап айтқанда: Науқан сайтында, сондай-ақ тегі, аты, тұратын қаласы, e-mail туралы басқа 

дереккөздерде ашық жариялау, науқан барысында Қатысушы Науқан сайты арқылы берген 

Науқан Қатысушыларының телефон нөмірі, олар тұратын қалада немесе өзге елді мекенде, 

сондай-ақ осы Ережелерде көрсетілген және (немесе) Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген жағдайларда қатысушының ұтысы (жүлдесі) көрсетіледі). 

15.4. ДД-ді өңдеуді "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"ҚР Заңында көзделген 

қағидаттар мен ережелерді сақтай отырып, Тапсырыс беруші\Науқан ұйымдастырушысы және 

Науқанның Тапсырыс берушісінің тапсырмасы/тапсырысы бойынша әрекет ететін өзге 

серіктестер жүзеге асырады. Науқанның ұйымдастырушысына науқанға қатысушы болып 

табылмайтын тұлғаларды ДД берген кезде, науқанның мақсаттары үшін осындай деректерді беру 

қажет болған кезде қатысушылар науқан ұйымдастырушымен қарым — қатынаста тиісті үшінші 

тұлғалардың — дербес деректер субъектілерінің өкілдері ретінде әрекет етеді және мұндай 

тұлғалардың Науқан Ұйымдастырушысының ДД өңдеуге келісуіне кепілдік береді. Қатысушылар 

ДД құпиялылығына үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзғаны үшін дербес жауапты болады. 

Тапсырыс беруші\Науқан ұйымдастырушысы және басқа серіктестер дербес деректерді рұқсатсыз 

кіруден қорғаудың қажетті шараларына кепілдік береді. Науқанға қатысу мақсаттары үшін 

қатысушылар хабарлаған барлық ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес және осы Ережелерде 

көрсетілген кепілдіктерді сақтай отырып, Тапсырыс беруші\Ұйымдастырушы және өзге 

серіктестер сақтайтын және өңдейтін болады. Тапсырыс беруші\Ұйымдастырушы және басқа 

серіктестер келесі ережелерді сақтауға міндеттенеді және қатысушыға ДД өңдеуге қатысты келесі 

кепілдіктерді ұсынады: 

- дербес деректерді қорғау саласындағы ҚР заңнамасының барлық қолданылатын талаптарын 

сақтай отырып, оның ішінде "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"заңда белгіленген ДД 

Тапсырыс берушінің қағидаттарын, талаптарын, міндеттемелерін сақтай отырып, дербес 

деректерді өңдеуді қамтамасыз ету; 

-науқанға қатысушылардың дербес деректерін, оның ішінде "Ғаламтор" ақпараттық- 

телекоммуникациялық желісі арқылы жүзеге асыруды және жинауды жүзеге асыруды қамтамасыз 

ету, сондай-ақ ҚР аумағында орналасқан дерекқорларды пайдалана отырып, Науқан 

қатысушыларының дербес деректерін жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды 

(жаңартуды, өзгертуді), алуды қамтамасыз ету. Науқанды өткізу мақсатында Науқан 

қатысушыларының ДД жинау және өңдеу кезінде Тапсырыс беруші\Ұйымдастырушы 

және/немесе өзге серіктестер пайдаланатын Науқан қатысушыларының ДД-і бар деректер базасы 

бар серверлер ғаламдық Ғаламтор желісінде болады. 

Осы арқылы науқанға қатысушылар жинау және өңдеу науқан мақсатында жүзеге асырылатын 

ДД орналасқан жері туралы хабардар деп есептеледі. 

- ДД-ді тек көлемде және науқан өткізу мақсатында, сондай-ақ жарнамалық мақсаттарда өңдеу. 

ДД субъектілерін қандай да бір өнімдер мен қызметтер туралы хабардар ету мақсатында, сондай-

ақ кез келген өзге де мақсаттарда ДД-ді пайдалануға және өңдеудің өзге де түрлеріне "Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы"ҚР Заңында көзделген көлемде және жағдайларда ғана жол 

беріледі; 

— егер Тапсырыс беруші\науқан ұйымдастырушысы науқанға қатысушылар алдындағы өз 

міндеттемелерін орындау мақсатында науқанға қатысушылардың ДД-ді үшінші тұлғаларға беруге 
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немесе өзге де жолмен ашуға тиіс болса - "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"Заңның 

талаптарын сақтай отырып, көрсетілген әрекеттерді жүзеге асыруға; 

- ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес оларды өңдеу кезінде Науқан қатысушыларының ДД 

қауіпсіздігін және құпиялылығын қорғау және қамтамасыз ету үшін жауаптылықта болу. 

15.5. 15.4. т. көрсетілген ДД өңдеуге қатысушының келісімі. осы Ережелер науқан өткізудің және 

жүлделер берудің бүкіл мерзімі ішінде қолданылады. 

15.6. Науқанға қатысу Қатысушының Тапсырыс берушіге / ұйымдастырушыға және басқа 

серіктестерге ДД науқанын өткізу мақсатында өңдеуге келісім беру фактісін растайды. Тапсырыс 

беруші/Ұйымдастырушы және өзге серіктестер кез келген тәсілмен және осындай деректерді 

науқан мақсаттары үшін Тапсырыс беруші/ Ұйымдастырушы және өзге серіктестердің таратуы, 

олар ДД құпиялылығын сақтауға және оларды өңдеу кезінде ДД қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

міндетті, сондай- ақ деректерді өңдеудің автоматтандырылған құралдарын қолдана отырып, ДД-

ді рұқсатсыз жария етуден қорғаудың қажетті шараларына кепілдік береді. Науқанға 

қатысушылар науқан мақсаттары үшін хабарлаған барлық ДД-ді Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы және өзге де әріптестер 

сақтайтын және өңдейтін болады. 

15.7. Науқанға қатысушы осы Ережелерде көрсетілген пошта мекенжайы бойынша Тапсырыс 

берушіге/Науқан ұйымдастырушысына және өзге серіктестерге тапсыру туралы хабарламасы бар 

тапсырыс хатпен тиісті хабарлама жібере отырып, ДД өңдеуге келісімін кері қайтарып алуға 

құқылы.ДД-ді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу туралы қатысушының хабарламасын алғаннан 

кейін Тапсырыс беруші\ұйымдастырушы оларды өңдеуді тоқтатуға және Тапсырыс берушінің 

тапсырмасы / тапсырысы бойынша әрекет ететін тұлғаның мұндай өңдеуді тоқтатуын қамтамасыз 

етуге және егер дербес деректерді сақтау науқан мақсаттары үшін бұдан былай талап етілмесе, 

ДД-ді жоюға немесе олардың жойылуын (егер ДД-ді өңдеуді әрекет ететін басқа тұлға жүзеге 

асырса) қамтамасыз етуге міндетті. Тапсырыс берушінің/ұйымдастырушының тапсырмасы / 

тапсырысы бойынша, Тапсырыс беруші / Ұйымдастырушы жағдайларды қоспағанда, көрсетілген 

кері қайтарып алу түскен күннен бастап 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімде, ҚР "Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы" Заңында немесе басқа да PK заңдарында көзделген 

негіздерде ДД субъектісінің келісімінсіз ДД өңдеуді жүзеге асыруға құқылы. 

 

16. Ақпарат беру тәртібі 

16.1. Қатысушыларды Науқанға қатысу тәртібі, Науқанның шарттары, науқанның атаулы 

бағдарламасы туралы осы Ережелермен, науқан жүлделерінің ұтыс ойындары жеңімпаздарының 

тізімімен хабардар ету www.magnum.kz, www.lays.kz науқан сайтында жүзеге асырылады 

16.2. Науқанды өткізу мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда бұл туралы ақпаратты Тапсырыс 

беруші\Ұйымдастырушы науқан сайтында орналастыратын болады. Науқан ережелерін өзгерген, 

сондай- ақ оны тоқтата тұрған немесе жойған жағдайда Тапсырыс беруші\Ұйымдастырушы бұл 

туралы қатысушыларға науқан сайтында тиісті хабарландыруды орналастыру арқылы 

хабарлайды. 

16.3. Науқан өткізуді тоқтата тұру/науқан өткізуді мерзімінен бұрын тоқтату кезінде Тапсырыс 

беруші\науқан ұйымдастырушысы науқанның өткізілуін тоқтата тұру/ науқан өткізуді мерзімінен 

бұрын тоқтату туралы хабарламаны науқан сайтында ашық қолжетімділікте жариялауға немесе 

осындай тоқтата тұру /тоқтату туралы өзге де тәсілмен жария түрде хабарлауға міндетті. 

16.4. Науқанға Тапсырыс беруші немесе оның тапсырмасы бойынша ұйымдастырушы жүлделер 

ұтыс ойындарының жеңімпаздарына және науқан өткізудің жарияланған мерзімінде немесе 

науқан өткізуді тоқтата тұру / мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама немесе осындай(-лар) 

тоқтата тұру / тоқтату туралы өзге де жария хабарлама жарияланған күнге дейін Науқанға қатысу 

шарттарын орындағандарға сыйлықтар беруге міндетті. 

16.5. Науқан өткізуді тоқтата тұру немесе мерзімінен бұрын тоқтату Тапсырыс берушіні / 

ұйымдастырушыны науқан жеңімпаздарына және Науқанға қатысу шарттарын орындағандарға 

науқан өткізуді тоқтата тұрғанға немесе мерзімінен бұрын тоқтатқанға дейін сыйлықтар беру 

қажеттілігінен босатпайды. 

http://www.magnum.kz/
http://www.lays.kz/
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16.6. Тапсырыс беруші \ Ұйымдастырушы науқан өткізуді аяқтауға, оның ішінде жүлделерді 

тапсыруды жүзеге асыруға және науқанға қатысу шарттарын орындаған науқанға қатысушыларға 

қатысты өзге де қажетті әрекеттерді жасауға міндетті. 

16.7. Тапсырыс беруші кез келген уақытта науқанның шарттарын, ұтыс ойынын өткізу кезеңін 

өзгертуге, оны өткізуді мерзімінен бұрын тоқтатуға, науқан туралы қосымша ақпаратты 

жариялауға құқылы. Науқан және оның шарттары бойынша жаңартылған (қосымша) ақпарат 

Тапсырыс беруші осындай өзгерісті (жаңартуды) бекіткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде Сайтта орналастырылуға тиіс. 

16.8. Тапсырыс беруші / Науқан ұйымдастырушы осы Ережелерде, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда және даулы жағдайлар 

туындаған кезде науқанға қатысушылармен жазбаша келіссөздерге не өзге де байланыстарға 

түспеу құқығын өзіне қалдырады. 

 

17. Шығыстар. Жауапкершілікті шектеу. 

17.1. Ұйымдастырушы да, Оператор да (Серіктес) жауапты емес: 

1) Қатысушылардың Науқанға қатысуға және (немесе) жүлделер алуға байланысты 

міндеттерді орындамауы (уақтылы орындамауы); 

2) Қатысушыларды Науқан ережелерімен таныстырмау, сол сияқты Науқанды өткізу 

нәтижелерімен таныспау; 

3) Қатысушылардан хаттарды, қоңырауларды және/немесе электрондық хабарламаларды, оның 

ішінде пошта қызметінің, байланыс ұйымдарының кінәсінен, Науқан өткізу кезінде 

пайдаланылатын ғаламтор желісіндегі және/немесе байланыс арналарындағы техникалық 

мәселелер және/немесе алаяқтық нәтижесінде алмау; 

4) Қатысушылардан жүлделерді алу үшін қажетті құжаттарды және/немесе мәліметтерді 

алмауы (уақтылы алмауы); 

5) Қатысушылардан Науқанды өткізу және жүлделерді беру мақсатында қажетті толық емес 

және/немесе дұрыс емес Байланыс және/немесе өзге де мәліметтерді, дербес деректерді алу; 

6) Науқан Ұйымдастырушысының кінәсінен туындаған кез келген техникалық іркілістер, 

ақаулар,профилактикалық жұмыстар және ұялы байланыс операторларының, ғаламтор-

провайдерлердің өзге де жұмыстары үшін; 

7) Науқанға қатысуға және(немесе) жүлде алуға байланысты қатысушы шеккен кез келген 

шығыстар және(немесе) залалдар үшін. 

8) еңсерілмес күш (форс-мажор) мән-жайлары туындаған жағдайда, оның ішінде COVID-19-ға 

байланысты төтенше жағдай режимін және/немесе шектеу шараларын, тыйым салуларды енгізу. 

17.2. Науқанның барлық қатысушылары науқанға қатысуға байланысты шеккен барлық және кез 

келген шығыстарды (оның ішінде шектеусіз, Ғаламтор желісін пайдалануға байланысты 

шығыстарды, науқан туралы кез келген ақпаратты алуға, науқандық өнімді сатып алуға және т.б.) 

дербес төлейді. 

17.3. Қатысушының жүлдені ауыстыруды талап етуге құқығы жоқ, ұйымдастырушы қатысушыға 

жүлделердің құнын ақшалай баламада төлемейді. 

17.4. Тапсырыс беруші\Науқан ұйымдастырушы науқан жүлделеріне құқық туралы кез келген 

дауларға қатысты жауапты болмайды. Қалай болғанда да, дауларға қатысты түпкілікті шешімді 

Тапсырыс беруші қабылдайды және мұндай шешім шағымдануға жатпайды. 

17.5. Науқанның тапсырыс берушісі де, ұйымдастырушысы да тиесілілігі туралы даулар 

туындаған жағдайда дау туғызбайды: ұялы телефон нөмірі, электрондық мекен-жайы, науқандық 

өнім, белгілі бір тұлғаға чек. Барлық осындай даулар жанжал тараптары арасында дербес және өз 

есебінен шешіледі. 

 

18. Өзге де шарттар 

18.1. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы растайды: 

18.1.1. Науқанды өткізудің барлық ережелерімен және оған қатысу шарттарымен танысу және 

келісуге. 
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18.1.2. Тапсырыс беруші және(немесе) Ұйымдастырушы бейнеленген фотоматериалдарды, 

сұхбат пен оның қатысуымен өзге де материалдарды Науқанға жарнама жасау және(немесе) 

хабарландыруға, «Lay's» сауда белгісі мақсатында Қатысушыға сыйақы төлемей пайдалануға өз 

келісімін береді. Қатысушы Ұйымдастырушыға мұндай материалдарды эфирге беру, көпшілік 

алдында көрсету жолымен пайдалану құқығын Науқанды және оның нәтижелерін, сондай-ақ 

«Lay's» сауда белгісін көпшілік алдында жарнамалау және(немесе) анонстау мақсатында өзге де 

айрықша емес авторлық құқықтарды береді. 

18.1.3. Тапсырыс беруші қатысушымен байланысты материалдарды БАҚ-та, сайтта, Ғаламтор 

желісінде орналастырар алдында оларды қатысушымен алдын ала келіспей редакциялау құқығын 

өзіне қалдырады. 

18.1.4. Науқан Тапсырыс берушісі қатысушыларға себептерін түсіндірмей және олармен хат 

алмаспай, өз қалауы бойынша науқанға қатысушылардың кез келген әрекетін жарамсыз деп 

тануға, сондай-ақ науқанға одан әрі қатысуға тыйым салуға, ұйымдастырушыға қатысты 

қатысушы деректерді қолдан жасайды немесе кез-келген жалған мәліметтерден пайда көреді 

деген негізді күдік туындаған тұлғаға жүлде алудан бас тартуға құқылы.. 

18.1.5.Осы Ережелерді, осы Ережелермен реттелмеген кез келген даулы мәселелерді және/немесе 

мәселелерді әртүрлі түсіндіруге мүмкіндік беретін жағдай туындаған жағдайда, түпкілікті 

шешімді Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

талаптарына сәйкес қабылдайды. 

18.1.6.Осы науқанды өткізу шеңберінде туындаған барлық дауларды Тапсырыс 

беруші\Ұйымдастырушы және қатысушылар келіссөздер жолымен шешуге тиіс. Егер жағдайды 

реттеу мүмкін болмаған жағдайда, дау Тапсырыс берушінің / ұйымдастырушының (шарттық 

соттылық) орналасқан жері бойынша қаралатын болады . Қатысушылар науқанға қатысу арқылы 

шарттық соттылыққа келісім білдіреді. 

18.1.7. Егер ұтыс ойындары өткізілгеннен, Жеңімпаздар анықталғаннан және Жүлделер 

берілгеннен кейін Жүлделердің бір бөлігі талап етілмеген болып қалса, Науқан 

Ұйымдастырушысы және/немесе Тапсырыс беруші жаңа баламалы Жеңімпаздарды айқындау 

үшін осындай Жүлделердің қосымша ұтыс ойынын өткізуге құқылы. Қосымша ұтыс ойындары 

Науқан Ұйымдастырушысы мен Тапсырыс берушінің шешімі бойынша қажеттілігіне қарай 

өткізіледі және ішкі хаттамамен ресімделеді. 

18.1.8. Жүлделерді алуға тек жүлделерді алу құқығын алған науқан қатысушылары ғана жол 

береді. Жүлде немесе оларды алу құқығы келісімнің нысанасы, төлем құралы немесе кепіл 

нысанасы болып табылатын жүлделерді алғанға дейін жасалған кез келген әрекеттерге, 

операцияларға, мәмілелерге жол берілмейді. Жүлдені алу құқығын үшінші тұлғаларға беру осы 

Ережелерде тікелей көзделген жағдайларда ғана мүмкін болады. 

18.1.9. Науқанның барлық нәтижелері түпкілікті және шағымдануға жатпайды. 

18.2. Осы Ережелерде көзделмеген барлық жағдайда Тапсырыс беруші\Ұйымдастырушы, 

науқанға қатысушылар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа 

алады. 


