Согласно член 126 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Службен
весник на РМ број 24/2011), Друштвото за производство, трговија и услуги
КОЖУВЧАНКА ДОО увоз извоз Кавадарци, со седиште на ул.Шишка бр.37 Кавадарци,
со ЕДБ МК 4011995103008 и ЕМБС 5017556, застапувано од Управителот Јанинка
Чупаркоска, на ден 01.10.2018 година, ги донесе следниве:

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА
“ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА“
Организатор на наградната игра
Член 1
Организатор на наградната игра со назив “ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА“
е Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз извоз
Кавадарци, со седиште на ул.Шишка бр.37 Кавадарци, со ЕДБ МК 4011995103008 и
ЕМБС 5017556.
Назив на наградната игра
Член 2
Официјалното име на наградната игра гласи “ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА
ИГРА “.
Цел на наградната игра
Член 3
Целта на оваа наградна игра е рекламирање на Синалко производите и тоа
Синалко Кола, Синалко Оранж, Синалко Лемонада и Синалко Крушка, во пакување од
2 литри.
Територија
Член 4
Наградната игра ќе се организира и ќе се спроведува на целата територија на
Република Македонија.
Право на учество
Член 5
Во наградната игра право на учество имаат сите полнолетни граѓани во
Република Македонија, со купување на било кој од Синалко производите во пакување
од 2 литри (Синалко Кола, Синалко Оранж, Синалко Лемонада и Синалко Крушка),
сите означени со посебна етикета за наградна игра.
Право на учество во наградната игра немаат вработените кај организаторот на
наградната игра и членовите на потесниот круг на нивните семејства.

Времетраење на наградната игра
Член 6
Наградната игра ќе се спроведува во периодот од 01.11.2018 до 15.01.2019
година во сите објекти од продажната мрежа на територијата на Република
Македонија, во кои се продаваат Синалко производите во пакување од 2 литри
(Синалко Кола, Синалко Оранж, Синалко Лемонада и Синалко Крушка).
Наградната игра започнува на 01.11.2018 година во 00.00 часот и завршува на
15.01.2019 година во 23.59.59 часот.
Механизам на наградната игра
Член 7
ДПТУ КОЖУВЧАНКА ДОО Кавадарци во периодот додека трае наградната игра
ќе пушти во промет неограничена количина од Синалко производите во пакување од
2 литри (Синалко Кола, Синалко Оранж, Синалко Лемонада и Синалко Крушка).
Производите предмет на наградната игра ќе бидат означени со посебна
етикета на која е впишан називот на наградната игра и правилата за учество во
наградната игра.
На внатрешната страна од етикетата се наоѓа код кој се состои од 8 (осум)
карактери, составени од големи латинични букви, кои се читаат од лево кон десно.
Услови за учество во наградната игра
Член 8
Секое полнолетно физичко лице кое во периодот на времетраењето на
наградната игра од 01.11.2018 до 15.01.2019 година, ќе купи некој од Синалко
производите во пакување од 2 литри (Синалко Кола, Синалко Оранж, Синалко
Лемонада и Синалко Крушка), во било кој објект од продажната мрежа на
територијата на Република Македонија каде што се продаваат, се стекнува со право
на учество во наградната игра.
Не постои никакво ограничување на количината која секој учесник ќе сака да ја
купи.
За да можат да учествуваат во наградната игра, потенцијалните учесници
потребно е да купат еден од Синалко производите во пакување од 2 литри (Синалко
Кола, Синалко Оранж, Синалко Лемонада и Синалко Крушка), предмет на оваа
наградна игра и да го испратат кодот од внатрешната страна на етикетата по пат на
СМС порака на бројот 149-449, кој важи за сите мобилни оператори без користење на
префикс.
Секој учесник во наградната игра е должен, етикетата на која е впишан кодот за
учество во наградната игра, да ја чува до подигање на наградата, како услов да ја
добие истата.
Наградната игра се состои од вкупно 2246 извлекувања, од кои 3 (три) главни
извлекувања, 4 (четири) споредни извлекувања, 2204 (две илјади и четири) дневни
извлекувања, 20 (дваесет) неделни извлекувања и 15 (петнаесет) инстант
извлекувања.

Секој код кој е добитен, без разлика во кое извлекување е извлечен, нема да
учествува во сите наредни извлекувања.
Сите СМС пораки кои се испратени пред започнување на наградната игра
01.11.2018 година, како и сите СМС пораки кои ќе бидат испратени по завршувањето
на наградната игра 15.01.2019 година, нема да учествуваат во извлекувањата на
наградната игра.
Не постои никакво ограничување во поглед на бројот на испратени кодови од
страна на еден учесник. Кодот од внатрешната страна на етикетата може да се
испрати само еднаш. Сите кодови кои ќе бидат примени по СМС пораки, од страна на
организаторот на наградната игра ќе бидат верификувани. По верификувањето на
добиените кодови, секој учесник во наградната игра ќе добие повратен одговор, во
зависност од испратениот код.
Повратните одговори се следните:
1. Вашиот код е регистриран. Вие сте учесник во Наградната игра ГОЛЕМА
СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА. Повеќе кодови, повеќе можности за награди!
2. Кодот е неисправен. Проверете го кодот или испратете нов и учествувајте во
Наградната игра ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА!
3. Испративте празна порака. Ве молиме обидете се повторно и учествувајте во
Наградната игра ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА!
4. Овој код е веќе употребен. Ве молиме испратете нов код и учествувајте во
Наградната игра ГОЛЕНА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА!
5. Наградната игра ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА сеуште не е започната.
Започнува од 01.1102018 од 00:00:01 часот. Повеќе кодови, повеќе можности за
добивки. Среќно!
6. Ви благодариме на учеството, Наградната игра ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА
ИГРА е завршена. Вие и понатаму освежувајте се со Синалко производите!
Организаторот на наградната игра го задржува правото да ги одбие сите кодови
кои се стекнати на нелегитимен начин, репродуцирани, дуплирани, измислени или
модифицирани на било кој начин. Организаторот не одговара за повремени технички
пречки или прекини на СМС сообраќајот.
Секој учесник во наградната игра, за испратениот код по СМС порака, ќе добие
СМС потврда за примениот код.
Цената на СМС пораката испратена на бројот 149-449, кој важи за сите мобилни
оператори без користење на префикс, изнесува 5 денари, зголемена за износот на
ДДВ.
Член 9
Наградниот фонд на наградната игра “ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА“
изнесува 1.593.334,оо денари со вклучен ДДВ.
Во оваа наградна игра ќе се доделат вкупно 2246 награди, од кои 3 (три) главни
награди, 4 (четири) споредни награди, 2204 (две илјади и четири) дневни награди, 20
(дваесет) неделни награди и 15 (петнаесет) инстант награди.

Вид на награда

Број на
награди

Поединечна
вредност на
наградата

Вкупна вредност на
наградите (кол x поед.
вредност на награда)

Главна награда Автомобил
KIA STONIC

1

741.600,оо денари

741.600,оо денари

Главни награди Патување за
2-ца во Банско

2

26.908,оо денари

53.816,оо денари

Споредни награди
Скутер PEUGEOT SPEED FIGHT 4

2

119.925,oo денари

239.850,оо денари

Споредни награди
IPHONE 8 PLUS

2

49.000,оо денари

98.000,оо денари

Неделни награди
Таблет ST T 780 SUPERIOR TABLET 7``

10

2.990,oo денари

29.990,оо денари

Неделни награди
Слушалки

10

2.714,оо денари

27.140,оо денари

Инстант награди
Music Boom Box

15

2.289,20 денари

34.338,оо денари

Дневни награди
Синалко производи

1824
пакети

148,оо денари

269.952,оо денари

Дневни награди
Маици

228

236,оо денари

53.808,оо денари

Дневни награди
Ранци

152

295,оо денари

44.840,оо денари

Член 10
Во наградната игра ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА ќе се доделат вкупно
2246 награди, од кои 3 награди и тоа главна награда Автомобил KIA STONIC, главна
награда 1-но Патување за двајца во Банско и една споредна награда Скутер PEUGEOT
SPЕED FIGHT 4, ќе се извлекуваат на телевизија во живо, додека сите останати награди
ќе се извлекуваат автоматски по случаен избор РАНДОМ, откако претходно самиот
систем ќе ги прелиста сите дотогашни испратени кодови и ќе го исфрли потребниот
број на кодови во точно определено време.
Извлекување на телевизиски награди
Член 11
Извлекувањето на две главни награди и една споредна награда ќе се одржи на
ден 18.01.2019 година, во просториите на Телевизија Канал 5, на ул.Скупи бр.бб во
Скопје и ќе се пренесува во живо во специјална емисија организирана за таа цел, во
15.40 часот, во присуство на тричлена комисија и нотар, која ќе води записник за
секое извлекување кој ќе биде потпишан од страна на членовите на комисијата,
додека нотарот ќе состави свој записник за регуларноста на извлекувањето.
Извлекувањето на овие награди ќе се врши а начин што организаторот ќе ги

испринта на бели ливчиња сите пристигнати кодови заедно со телефонскиот број на
учесниците во наградната игра и ќе ги стави во голем проsирен сад. Од садот едно
лице, откако ќе ги измеша сите ливчиња со запишани кодови и телефонските броеви
од кој е испратен кодот, ќе ги фрли во висина, а друго лице ќе фати три ливчиња, кои
ќе бидат добитници на награди, при што првото ливче ќе биде добитник на
споредната награда Скутер PEUGEOT SPPED FIGHT 4, второто извлечено ливче ќе биде
добитник на главната награда Едно патување за двајца во Банско и третото извлечено
ливче ќе биде добитник на главната награда Автомобил KIA STONIC.
Потенцијалните добитници на овие награди се должни првично да му потврдат
на организаторот на наградната игра дека ја поседуваат етикетата на која е впишан
добитниот код, односно да му ја предадат етикетата на која е впишан добитниот код
непосредно при примопредавањето на главната награда.
За извлекувањето на двете главни награди и на едната споредна награда ќе се
извлечат по 3-ца резервни добитници, во случај потенцијалните добитници на секоја
награда да не ја чуваат етикетата на кој е впишан добитниот код, се откажат од
наградата или да не одговорат на неа. Во случај на доделување на наградата на
резервните добитници, доделувањето ќе се изврши редоследно како се извлечени.
Извлекувањето на резервните добитници ќе се врши по завршувањето на
емисијата во живо.
Автоматско извлекување на награди
Член 12
На извлекувањата кои ќе се вршат преку РАНДОМ системот, односно
автоматски, ќе се доделат вкупно 4 награди и тоа два IPHONE 8 PLUS и еден Скутер
PEUGEOT SPEED FIGHT 4, како споредни награди и Едно патување за двајца во Банско,
како главна награда и во овие извлекувања учествуваат сите кодови кои се испратени
од денот на започнувањето на наградната игра до денот на секое поединечно
извлекување, а кои се пристигнати до 18.59.59 часот.
Споредните извлекувања ќе се одржат на ден 20.11.2018 година, во 19.00 часот,
кога ќе се додели еден IPHONE 8 PLUS, како споредна награда, на ден 08.12.2018
година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Скутер PEUGEOT SPEED FIGHT 4, како
споредна награда, на ден 25.12.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели еден
IPHONE 8 PLUS, како споредна награда и на ден 10.01.2019 година, во 19.00 часот, кога
ќе се додели и една главна награда Едно патување за двајца во Банско.
При извлекувањето на споредните награди кодовите системот ќе ги исфрла
автоматски по случаен избор–РАНДОМ, откако претходно самиот систем ќе ги
прелиста сите дотогашни испратени кодови и ќе го исфрли потребниот број на кодови
во точно определено време.
Потенцијалните добитници на овие награди се должни, првично да му
потврдат на организаторот на наградната игра дека ја поседуваат етикетата на која е
впишан добитниот код, односно да му ја предадат етикетата на која е впишан
добитниот код непосредно при примопредавањето на наградите.
За извлекувањето на овие 3 споредни и 1 главна награда ќе се извлечат по 3-ца

резервни добитници, во случај потенцијалните добитници на наградите да не ја
чуваат етикетата на кој е впишан добитниот код, се откажат од наградата било која
причина или не одговорат на неа.
Во случај кога потенцијалните добитници на овие награди не ја чуваат
етикетата на кој е впишан добитниот код, се откажат од наградата или не одговорат
на неа во рок од 5 дена, ќе се пристапи кон доделување на наградата на резервните
добитници, при што доделувањето ќе се врши редоследно како што се извлечени.
Доколку првиот извлечен резервен добитник ја чува етикетата на која е впишан
добитниот код, во тој случај наградата ќе му се додели на него, а останатите
извлечени резервни добитници, односно нивните кодови ќе се вратат назад во
системот заради нивно учество во сите наредни извлекувања. Доколку првиот
извлечен резервен добитник не ја чува етикетата на кој е впишан добитниот код, се
откажи од наградата или не одговори на неа, постапката ќе се повтори со вториот,
односно третиот извлечен резервен добитник.
Извлекувањето на овие награди ќе се врши во присуство на тричлена комисија,
составена од еден член на организаторот на наградната игра и двајца надворешни
членови, која ќе води и ќе состави записник за секое извлекување, кој ќе биде
потпишан од страна на членовите на комисијата.
Извлекувањето на споредните награди ќе се одржи во просториите на
операторот кој обезбедува техничка поддршка по основ на софтверска апликација,
кои се наоѓаат на ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина Кисела Вода, Скопје.
Сите недобитни кодови од секое споредно извлекување учествуваат во сите
наредни извлекувања.
Извлекување на неделни награди
Член 13
Извлекувањето на неделни награди ќе се врши преку РАНДОМ системот,
односно автоматски, при што ќе се доделат вкупно 20 награди и во овие извлекувања
учествуваат сите кодови кои се испратени од денот на започнувањето на наградната
игра до денот на секое поединечно извлекување, а кои се пристигнати до 18.59.59
часот.
Неделните извлекувања ќе се одржат на ден 07.11.2018 година, во 19.00 часот,
кога ќе се додели Слушалици, на ден 09.11.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се
додели Таблет ST T 780, на ден 14.11.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели
Слушалици, на ден 16.11.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Таблет ST T
780, на ден 21.11.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Слушалици, на ден
23.11.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Таблет ST T 780, на ден 28.11.2018
година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Слушалици, на ден 30.11.2018 година, во
19.00 часот, кога ќе се додели Таблет ST T 780, на ден 05.12.2018 година, во 19.00
часот, кога ќе се додели Слушалици, на ден 07.12.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе
се додели Таблет ST T 780, на ден 12.12.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели
Слушалици, на ден 14.12.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Таблет ST
T 780, на ден 19.12.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Слушалици, на ден

21.12.2018 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Таблет ST T 780, на ден 26.12.2018
година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Слушалици, на ден 28.12.2018 година, во
19.00 часот, кога ќе се додели Таблет ST T 780, на ден 02.01.2019 година, во 19.00
часот, кога ќе се додели Слушалици, на ден 04.01.2019 година, во 19.00 часот, кога ќе
се додели Таблет ST T 780, на ден 09.01.2019 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели
Слушалици и на ден 11.01.2019 година, во 19.00 часот, кога ќе се додели Таблет ST T
780.
При извлекувањето на неделните награди кодовите системот ќе ги исфрла
автоматски по случаен избор–РАНДОМ, откако претходно самиот систем ќе ги
прелиста сите дотогашни испратени кодови и ќе го исфрли потребниот број на кодови
во точно определено време.
Потенцијалните добитници на овие награди се должни, првично да му
потврдат на организаторот на наградната игра дека ја поседуваат етикетата на која е
впишан добитниот код, односно да му ја предадат етикетата на која е впишан
добитниот код непосредно при примопредавањето на наградите.
За извлекувањето на овие неделни награди ќе се извлечат по 3-ца резервни
добитници, во случај потенцијалните добитници на наградите да не ја чуваат
етикетата на кој е впишан добитниот код, се откажат или не одговорат на наградата.
Во случај кога потенцијалните добитници на овие награди не ја чуваат
етикетата на кој е впишан добитниот код, се откажат од наградата или не одговорат
на неа во рок од 5 дена, ќе се пристапи кон доделување на наградата на резервните
добитници, при што доделувањето ќе се врши редоследно како што се извлечени.
Доколку првиот извлечен резервен добитник ја чува етикетата на која е впишан
добитниот код, во тој случај наградата ќе му се додели на него, а останатите
извлечени резервни добитници, односно нивните кодови ќе се вратат назад во
системот заради нивно учество во сите наредни извлекувања. Доколку првиот
извлечен резервен добитник не ја чува етикетата на кој е впишан добитниот код, се
откажи од наградата или да не одговори на неа, постапката ќе се повтори со вториот,
односно третиот извлечен резервен добитник.
Извлекувањето на овие награди ќе се врши во присуство на тричлена комисија,
составена од еден член на организаторот на наградната игра и двајца надворешни
членови, која ќе води и ќе состави записник за секое извлекување, кој ќе биде
потпишан од страна на членовите на комисијата.
Извлекувањето на неделните награди ќе се одржи во просториите на
операторот кој обезбедува техничка поддршка по основ на софтверска апликација,
кои се наоѓаат на ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина Кисела Вода, Скопје.
Сите недобитни кодови од секое овие извлекувања учествуваат во сите
наредни извлекувања.
Извлекување на инстант награди
Член 14
Извлекување на инстант наградите ќе се врши со помош на РАНДОМ системот
односно автоматски, при што ќе се доделат вкупно 15 награди и во овие извлекувања

учествуваат сите кодови кои се испратени од денот на започнувањето на наградната
игра до денот на секое поединечно извлекување, а кои се пристигнати до 18.59.59
часот.
Инстант извлекувањата ќе се одржат на ден 05.11.2018 година, на ден
10.11.2018 година, на ден 15.11.2018 година, на ден 20.11.2018 година, на ден
25.11.2018 година, на ден 30.11.2018 година, на ден 05.12.2018 година, на ден
10.12.2018 година, на ден 15.12.2018 година, на ден 20.12.2018 година, на ден
25.12.2018 година, на ден 30.12.2018 година, на ден 05.01.2019 година, на ден
10.01.2019 година и на ден 15.01.2019 година, во 19.00 часот, кога ќе се доделат по
еден Music Boom Box.
При извлекувањето на инстант наградите кодовите системот ќе ги исфрла
автоматски по случаен избор–РАНДОМ, откако претходно самиот систем ќе ги
прелиста сите дотогашни испратени кодови и ќе ги исфрли потребниот број на кодови
во точно определено време.
Потенцијалните добитници на овие награди се должни, првично да му
потврдат на организаторот на наградната игра дека ја поседуваат етикетата на која е
впишан добитниот код, односно да му ја предадат етикетата на која е впишан
добитниот код непосредно при примопредавањето на наградите.
За извлекувањето на овие инстант награди ќе се извлечат по 3-ца резервни
добитници, во случај потенцијалните добитници на наградите да не ја чуваат
етикетата на кој е впишан добитниот код, се откажат од наградата или не одговорат
на неа.
Во случај кога потенцијалните добитници на овие награди не ја чуваат
етикетата на кој е впишан добитниот код, се откажат од наградата или не одговорат
на неа во рок од 5 дена, ќе се пристапи кон доделување на наградата на резервните
добитници, при што доделувањето ќе се врши редоследно како што се извлечени.
Доколку првиот извлечен резервен добитник ја чува етикетата на која е впишан
добитниот код, во тој случај наградата ќе му се додели на него, а останатите
извлечени резервни добитници, односно нивните кодови ќе се вратат назад во
системот заради нивно учество во сите наредни извлекувања. Доколку првиот
извлечен резервен добитник не ја чува етикетата на кој е впишан добитниот код, се
откажи од наградата или не одговори на неа, постапката ќе се повтори со вториот,
односно третиот извлечен резервен добитник.
Извлекувањето на овие награди ќе се врши во присуство на тричлена комисија,
составена од еден член на организаторот на наградната игра и двајца надворешни
членови, која ќе води и ќе состави записник за секое извлекување, кој ќе биде
потпишан од страна на членовите на комисијата.
Извлекувањето на инстант наградите ќе се одржи во просториите на
операторот кој обезбедува техничка поддршка по основ на софтверска апликација,
кои се наоѓаат на ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина Кисела Вода, Скопје.
Сите недобитни кодови од секое споредно извлекување учествуваат во сите
наредни извлекувања.

Извлекување на дневни награди
Член 15
Дневните извлекувања ќе се одржуваат секој ден во 19.00 часот, сметано од
денот на започнувањето на наградната игра 01.11.2018 година до денот на
завршувањето на наградната игра 15.01.2019 година.
Во дневните извлекувања ќе се доделат вкупно 2204 награди, од кои 1824
пакети синалко производи, 228 маици и 152 ранци и во овие извлекувања учествуваат
сите кодови кои се испратени од денот на започнувањето на наградната игра до денот
на секое поединечно извлекување, а кои се пристигнати до 18.59.59 часот.
Во дневните извлекувања ќе се доделуваат по 29 награди дневно и тоа по 24
пакети синалко производи, по 3 маици и по 2 ранци.
При извлекувањето на дневните награди кодовите системот ќе ги исфрла
автоматски по случаен избор–РАНДОМ, откако претходно самиот систем ќе ги
прелиста сите дотогашни испратени кодови и ќе го исфрли потребниот број на кодови
во точно определено време.
Извлекувањето на дневните награди ќе се одржи во просториите на операторот
кој обезбедува техничка поддршка по основ на софтверска апликација, кои се наоѓаат
на ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина Кисела Вода, Скопје.
Сите недобитни кодови од секојдневните извлекувања учествуваат во сите
наредни извлекувања.
Објавување на добитници
Член 16
По извлекувањето на наградите, организаторот телефонски ќе ги
контактира добитниците на наградите, за да ги извести за наградата и за да се
информира за личните податоци на добитниците. Организаторот на наградната игра
јавно ќе ги објави резултатите, односно добитниците на наградите.
Добитниците од оваа наградна игра ќе бидат објавени на интернет страната
www.sinalco.mk во рок од 3 дена од денот на определувањето на добитниците во
наградната игра ГОЛЕМА СИНАЛКО НАГРАДНА ИГРА, со објавување на име и презиме
на добитниците и видот на наградата.
Подигање на наградите
Член 17
Организаторот телефонски ќе ги извести добитниците за наградите за кои се
извлечени.
Организаторот ќе им ги достави наградите на добитниците на домашна адреса
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на резултатите.
Запознавање со наградната игра
Член 18
За запознавање на учесниците со наградната игра и со правилата за истата, ќе
се користат најразлични рекламни средства, а правилата на наградната игра ќе бидат
објавени во еден дневен весник кој е достапен на целата територија на Р.Македонија

и на интернет страната www.sinalco.mk пред започнувањето на наградната игра, по
добивање на согласност од Министерството за Финансии.
Замена на награди
Член 19
Учесниците во наградната игра немаат право да бараат награди во поголема
вредност или од различен вид од назначените во официјалните правила од страна на
Организаторот.
Замена на наградите со други предметни или други противвредности не е
дозволена. Во ниту еден случај нема да биде доделен поголем број на награди од
назначениот. Организаторот не подлежи на никаква одговорност за задоцнети или
изгубени учества.
Проверка на валидноста на учеството
Член 20
Организаторот го задржува правото на проверка на валидноста на учеството во
Наградната игра како и правото за дисквалификација на учесниците коишто не ги
почитуваат официјалните правила.
Наградата ќе биде доделена само ако добитникот има право на учество.
Приговори
Член 21
Учесниците во наградната игра имаат право да поднесат приговор во рок од 7
дена од денот на објавувањето на добитниците.
Приговорот се поднесува исклучиво во писмена форма до организаторот
на наградната игра.
Организаторот на наградната игра е должен во рок од 7 дена од денот на
приемот на приговорот да одговори на истиот.
Користење на лични податоци
Член 22
Организаторот на наградната игра има право личните податоци на
добитниците да ги користи во своите идни маркетиншки цели, по претходно добиена
писмена согласност од страна на добитниците за користењето на нивните лични
податоци.
Учесникот во наградната игра изречно се согласува дека организаторот, до
отповикување од страна на учесникот, може да прибира, води, чува и обработува
збирка собрани лични податоци на наградените и регистрираните корисници, за
изведување на наградната игра, како и за маркетиншки цели.
Дадената писмена согласност за користење на личните податоци за
маркетиншки цели, добитникот има право да ја отповика во секој момент, со
доставување на барање, врз основа на кое барање личните податоци на добитникот
ќе се исклучат од понатамошното користење за маркетиншки цели.

Организаторот на наградната игра се обврзува дека нема да ги проследува
личните податоци на трети лица, освен доколку е тоа потребно за изведување на
наградната игра. Организаторот на наградната игра се обврзува дека ќе ги обработува
и чува податоците во согласност со законодавството со кое е уредена заштитата на
личните податоци.
Личните податоци со кои организаторот се стекнал во текот на наградната игра
ќе се уништат по исполнувањето на целите за кои се собрани, а најдоцна во рок од
30 дена сметано од денот на преземањето на наградите, а уништувањето на
податоците ќе се изврши во согласност со Правилникот за начинот на уништување на
документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите при
ДПТУ КОЖУВЧАНКА ДОО Кавадарци.
Одговорност
Член 23
Потенцијалниот учесник во оваа наградна игра разбира и се согласува дека
учествува во наградната игра на свој сопствен ризик. Организаторот на наградната
игра не дава гаранција дека учесникот ќе добие награда ако потроши поголема сума
на пари. Организаторот не одговара за евентуални штети причинети во текот или во
врска со учеството во наградната игра.
Организаторот не одговара во случај кога добиена награда не може да биде
дадена или искористена поради невозможност потенцијалниот добитник или негов
претставник да се јави и да ја добие наградата во определените рокови или поради
други технички или правни пречки сврзани со конкретниот добитник или негов
претставник и поради околности предизвикани од виша сила, нормативни или
законски ограничувања или други околности.
Даночни обврски
Член 24
Даночните обврски за добитниците на наградите во целост ги подмирува
организаторот на наградната игра во име и за сметка на добитникот.
Организаторот е одговорен за сите даноци, надоместоци и одговорности
поврзани за наградите.
Евентуални спорови
Член 25
Секое несогласување помеѓу Организаторот на наградната игра и учесниците
во наградната игра ќе се решава спогодбено помеѓу двете страни, а во случај на спор
за истиот ќе решава месно и стварно надлежниот суд во Кавадарци, во согласност со
одобрените правила од надлежниот орган и важечките закони во Р. Македонија.
Прекин на наградната игра
Член 26
Организаторот на наградната игра може да го прекине спроведувањето на

наградната игра во случај на виша сила или технички дефект и тоа во период
потребен за отстранувањето на последиците од вишата сила, односно техничкиот
дефект, по добивањето на согласност од Министерството за Финансии.
Во случај на прекин на наградната игра, Организаторот на наградната игра ќе ги
информира потрошувачите и учесниците во наградната игра за прекинот на
наградната игра, за причините поради кои се прекинува наградната игра, како и за
датумот на прекин на наградната игра, со објавување во најмалку еден дневен весник
кој е достапен на територијата на која се приредува наградната игра.
Важност на правилата на наградната игра
Член 27
Овие официјални правила важат од денот на нивното донесување, а ќе
започнат да се применуваат откако Министерството за Финансии ќе издаде Дозвола
за приредување на игра на среќа – наградна игра и истите ќе важат се до
завршувањето на наградната игра.
Со учеството во наградната игра секој учесник ги прифаќа сите права и обврски
утврдени во овие правила.

Организатор на наградната игра
ДПТУ КОЖУВЧАНКА ДОО Кавадарци
Управител Јанинка Чупаркоска
Управител Јанинка Чупаркоска

