Согласно член 125 од Законот за игри на среќа и за забавните игри
(Службен весник на РМ бр. 124/2011), Приредувачот на наградната игра Друштво за маркетинг и пропаганда
ЕПП КОМЈУНИКЕЈШНС ДОО, Скопје ги утврди правилата на наградната игра:

ПРАВИЛА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
,,СЕКОЕ УТРО – НОВА НАГРАДА!”
1. ПРИРЕДУВАЧ: Друштвото за маркетинг и пропаганда ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје
со седиште на ул.,,Орце Николов’’ бр.147б, 1000 Скопје, ЕДБ 4030006611991
2. ЦЕЛ: Рекламирање, поттик на продажбата и зајакнување на имиџот на трговската марка – дневни лебови од ЖИТО ЛУКС АД Скопје
на пазарот во 10 општини на град Скопје (Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто
Оризари) и околните 7 општини (Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер-Сандево).
3. ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИГРАТА:
3.1 ИМЕ:,,СEKOE УТРО - НОВА НАГРАДА!”
3.2 ВРЕМЕТРАЕЊЕ: од 12.10 до 22.11.2017 г.
3.3 ОПИС: Сите полнолетни граѓани ќе имаат можност да учествуваат во наградната игра со набавка на минимум 2 (два) производи по
избор од асортиманот на лебовите на Жито Лукс АД Скопје. Набавката на производите е задолжително да биде реализирана на некое
од продажните места лоцирани во населените места на 10 општини на град Скопје (Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош,
Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари) и околните 7 општини (Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште,
Студеничани и Чучер-Сандево).
Потрошувачите ќе имаат можност во наградната игра да добијат некоја од вкупно 217 (двесте и седумнаесет) награди распределени
на следниот начин:
1 вредносен ваучер во износ од 100.000 ден. за патување по избор на добитникот;
6 викенди за двајца во хотел и спа центар „Сириус“ во Струмица;
42 ваучери со вредност од 2000 ден. Од Техномаркет Македонија;
42 ваучери за гориво со вредност од 2000 ден. од Макпетрол АД Скопје;
42 ваучери со вредност од 1800 ден. за спа центар и фризерски услуги во хотел „Русија“ во Скопје.
42 мали куфери со тркалца;
42 парчиња пакет производи од Жито Лукс (Пакетот производи ќе содржи 20 производи: пчениен гриз 500г. - 1 пар., пченкарно
брашно 750г. - 3 пар., `ржан двопек 250г. - 1 пар., бел двопек 250г. -1 пар., петтит беуре класик 450г.- 2 пар., петтит беуре класик
225г. – 1 пар., петтит беуре какао 225г. – 1 пар., чајни бисквити со цимет 185г. – 1 пар., чајни бисквити со млеко 270г. – 1 пар., кукис
со какао и чоко парчиња 175г. – 1 пар., кукис со чоко парчиња 175г. – 1 пар., бисквити со интегрално пченично брашно 220г. – 1 пар.,
Т-400 екстра бело брашно 5кг. – 2 пар., пченкарна палента 500г. – 3 пар.)
Наградната игра ,,СEKOE УТРО - НОВА НАГРАДА !” ќе се организира на следниот начин:
За сите продажни места лоцирани на територијата на 10 општини на град Скопје и околните 7 општини, ќе важи истиот
механизам: Сите потенцијални учесници во наградната игра ќе треба да купат минимум 2 производa по избор од асортиманот на
лебовите од Жито Лукс. Потенцијалните учесници откако ќе купат минимум 2 производи, ќе имаат обврска да го испратат бројот на
фискалната сметка и времето на купување напишано на сметката (час, минута), преку СМС порака на телефонскиот број 14741 од кој
било мобилен оператор во Р. Македонија или на Вибер порака на BOT Zito Luks MK од кој било мобилен оператор во Р. Македонија.
Учесниците во наградната игра ќе можат да испраќаат пораки од 12. 10. 2017 година од 00:00:01 часот до 22.11.2017 година до
23:59:59 часот. Со испраќањето на СМС и Вибер пораките сите учесници стануваат потенцијални добитници на некоја од вкупно 217
награди од вкупниот награден фонд.
4. СОДРЖИНА И ОПИС НА ПОТВРДАТА ВРЗ ЧИЈА ОСНОВА СЕ СТЕКНУВА ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:
Како потврда за учество во наградната игра ќе се смета фискалната сметка, како потврда за набавката на минимум два производи по
избор од асортиманот на лебовите од Жито Лукс АД Скопје.
5. МЕСТО НА КОЕ СЕ ПРИРЕДУВА ИГРАТА:
Сите продажни места во населените места на територија на 10 општини на град Скопје (Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров,
Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари) и околните 7 општини (Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец,
Сопиште, Студеничани и Чучер-Сандево).
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:
Право на учество во наградната игра, ќе имаат сите полнолетни граѓани на Р. Македонија, кои во периодот од 12.10.2017 до
22.11.2017г. на продажните места во 10 општини на град Скопје и околните 7 општини, ќе купат минимум два производи по избор
од асортиманот на лебовите на Жито Лукс АД Скопје. По купување на производот, потенцијалните учесници ќе имаат обврска да
го испратат бројот на фискалната сметка и времето на купување напишано на фискалната сметка (час, минута) преку СМС порака на
телефонскиот број 14741 од кој било мобилен оператор во Р. Македонија, како и Вибер порака на BOT Zito Luks MK од кој било
мобилен оператор во Р. Македонија .Учесниците во наградната игра ќе можат да испраќаат СМС и ВИБЕР пораки од 12.10.2017 година
од 00:00:01 часот до 22.11. 2017 година до 23:59:59 часот.
Со учеството во наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите на овие правила и ја изразуваат
својата согласност во поглед на истите.
Набавката на производите е задолжително да биде реализирана на некое од продажните места лоцирани на територијата на 10
општини на град Скопје и околните 7 општини.
Секој учесник во наградната игра е должен фискалната сметка за купените производи да ја чува до подигнувањето на потенцијалната
награда, како услов да ја добие наградата. Сите CMC и ВИБЕР пораки кои ќе бидат испратени пред започнувањето на наградната игра
(пред 12.10.2017 година 00:00:01 час), како и сите CMC и ВИБЕР пораки кои ќе бидат испратени по завршувањето на наградната игра
(по 22.11.2017 година 23:59:59 час), нема да учествуваат во извлекувањата на наградната игра. Не постои никакво ограничување во
поглед на бројот на испратени пораки од страна на еден учесник. Една фискална сметка со купени минимум 2 производ од асортиманот
на лебовите од Жито Лукс АД Скопје, може да учествува во наградната игра само еднаш. Валидни ќе бидат само фискалните сметки кои
се издадени во периодот на времетраењето на наградната игра согласно член 3 од овој правилник .
Сите испратени броеви на фискални сметки преку CMC и ВИБЕР пораки од страна на координаторот на извлекувањето Друштвото за
информатика и телекомуникации Мобико ДООЕЛ Скопје на наградната игра ќе бидат верификувани. По верификувањето, секој учесник
во наградната игра ќе добие повратен одговор.Секој учесник со самото учество прифаќа да добие информативна порака.
Повратните одговори се следниве:
• Кога учесникот праќа број на фискалната сметка и времето на купување напишано на фискалната (час, минута), системот ќе испраќа
одговор дека испраќачот е регистриран за учество во наградната игра и дека треба да ја чува фискалната сметка за доказ доколку добие
награда, со следниот текст:
Бројот на фискалната сметка е регистриран за извлекувањето во хx ч, xx.xx.2017. Ако си добитник на награда, ќе бидеш известен! Чувај ја
фискалната сметка.
• Доколку учесникот испрати нецелосна порака, системот ќе испраќа одговор дека испратената порака не е валидно форматирана и ќе
содржи пример како треба да изгледа пораката, со следниот текст:
Пораката не е регистрирана, обидете се повторно по следниов пример #1564 12:15
• Доколку се испрати празна порака, системот ќе испраќа одговор дека пораката е празна и дека е потребно да се изврши исправна
регистрација со следниот текст:
Пораката не е регистрирана, обидете се повторно по следниов пример #1564 12:15
• Доколку биде испратена порака со претходно испратен број на издавање на фискалната сметка и времето на купување напишано на
фискалната (час, минута), системот ќе испраќа одговор дека испратениот број е веќе искористен, со следниот текст:
Бројот на фискалната сметка и времето на купување се веќе регистрирани.Побарај ги правилата на наградната игра на www.zitoluks.com.mk
• Доколку биде испратена порака во периодот пред почетокот на наградната игра, системот ќе испраќа одговор на бројот од мобилниот
телефон на лицето што се обидело да се регистрира дека кампањата сè уште не е почната, со следениот текст:
Наградната игра започнува на 12.10.2017 во 00:00:01 час. Испрати го бројот на фискалната сметка со времето на купување по
започнувањето на наградната игра.
• Доколку биде испратена порака во периодот по завршувањето на наградната игра, системот ќе испраќа одговор дека наградната игра е
завршена.
Наградната игра СEKOE УТРО - НОВА НАГРАДА! заврши на 22.11.2017 во 23:59:59 часот.
• По секое од 42-те дневни извлекувања, добитниците кои испратиле СМС или ВИБЕР порака, исто така ќе бидат известени преку СМС или
ВИБЕР порака за добиената награда:
Повратна СМС порака за добитна фискална сметка - ваучер за СПА од х. „Русија“: ОСВОИ ваучер за Спа во х. „Русија“! Чувај ја фискалнта
сметка до подигнувањето на наградата. Жито Лукс ќе те контактира во рок од 7 дена за наградата.
Повратна ВИБЕР порака за добитна фискална сметка - ваучер за СПА од х. „Русија“: ОСВОИ ваучер за Спа во х. „Русија“! Чувај ја
фискалната сметка до подигнување на наградата.
Ве молиме контактирајте ја агенцијата ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје на тел.02/3109-323 секој работен ден во периодот од 9 до 17
часот за подигнување на наградата.
Повратна СМС порака за добитна фискална сметка - ваучер за гориво: ОСВОИ ваучер за гориво! Чувај ја фискалнта сметка до
подигнувањето на наградата. Жито Лукс ќе те контактира во рок од 7 дена за наградата.
Повратна ВИБЕР порака за добитна фискална сметка - ваучер за гориво: ОСВОИ ваучер за гориво! Чувај ја фискалната сметка до
подигнувањето на наградата.
Ве молиме, контактирајте ја агенцијата ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје на тел.02/3109-323 секој работен ден во периодот од 9 до
17 часот за подигнување на наградата.
Повратна СМС порака за добитна фискална сметка за добитна фискална сметка - ваучер од Техномаркет : ОСВОИ ваучер од Техномаркет!
Чувај ја фискалната сметка до подигнувањето на наградата. Жито Лукс ќе те контактира во рок од 7 дена за наградата.
Повратна ВИБЕР порака за добитна фискална сметка -ваучер од Техномаркет : ОСВОИ ваучер од Техномаркет! Чувај ја фискалнта
сметка до подигнувањето на наградата.
Ве молиме, контактирајте ја агенцијата ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје на тел.02/3109-323 секој работен ден во периодот од 9 до
17 за подигнување на наградата.
Повратна СМС порака за добитна фискална сметка за добитна фискална сметка - мал куфер на тркалца : ОСВОИ мал куфер со тркалца!
Чувај ја фискалната сметка до подигнувањето на наградата. Жито Лукс ќе те контактира во рок од 7 дена за наградата.
Повратна ВИБЕР порака за добитна фискална сметка за добитна фискална сметка - мал куфер на тркалца : ОСВОИ мал куфер со тркалца!
Чувај ја фискалната сметка до подигнувањтое на наградата. Ве молиме, контактирајте ја агенцијата ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје на
тел.02/3109-323 секој работен ден во периодот од 9 до 17 за подигнување на наградата.
Повратна СМС порака за добитна фискална сметка - пакет производи од Жито Лукс: ОСВОИ пакет производи од Жито Лукс! Чувај ја
фискалната сметка до подигнување на наградата.Жито Лукс ќе те контактира во рок од 7 дена за наградата.
Повратна ВИБЕР порака за добитна фискална сметка - пакет производи од Жито Лукс: ОСВОИ пакет производи од Жито Лукс! Чувај
ја фискалната сметка до подигнувањето на наградата. Ве молиме, контактирајте ја агенцијата ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје на
тел.02/3109-323 секој работен ден во периодот од 9 до 17 за подигнување на наградата.
• По секое од 6-те неделни извлекувања, добитниците кои испратиле СМС или ВИБЕР порака, исто така ќе бидат известени преку
СМС или ВИБЕР порака за добиената награда:
Повратна СМС порака за добитна фискална сметка – ваучер за викенд патување во х. Сириус-Струмица: ОСВОИ викенд за двајца во
х.Сириус-Струмица! Чувај ја фискалната сметка до подигнувањето на наградата.Жито Лукс ќе те контактира во рок од 7 дена
Повратна ВИБЕР порака за добитна фискална сметка - ваучер за викенд патување во х. „Сириус“: ОСВОИ викенд за двајца во х. „Сириус“,
Струмица! Чувај ја фискалната сметка до подигнувањето на наградата.Ве молиме,контактирајте ја агенција ЕПП Комјуникејшенс ДОО
Скопје на тел.02/3109-323 секој работен ден во периодот од 09:00 до 17:00 часот за подигање на наградата.
• Добитникот на главната награда – ваучер за патување во износ од 100.000 ден исто така ќе биде информиран преку СМС или
ВИБЕР порака за добиената награда:
Повратна СМС порака за добитна фискална сметка - ваучер за патување: ОСВОИ ваучер за патување од 100.000 ден! Чувај ја
фискалната сметка до подигнување на наградата. Жито Лукс ќе те контактира во рок од 7 дена за наградата.
Повратна ВИБЕР порака за добитна фискална сметка - ваучер за патување: ОСВОИ ваучер за патување од 100.000 ден! Чувај ја
фискалната сметка до подигнување на наградата. Ве молиме, контактирајте ја агенцијата ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје на
тел.02/3109-323 секој работен ден во периодот од 9 до 17 за подигнување на наградата.
Личните податоци од потрошувачите ќе бидат земени само со цел – официјално објавување на добитниците. Со праќањето на СМС
пораката на телефонскиот број 14741 од кој било мобилен оператор во Р. Македонија, како и порака на ВИБЕР КАНАЛОТ, секој учесник
станува потенцијален добитник на награда.
7. ТЕК НА ПОСТАПКАТА НА ПРИРЕДУВАЊЕТО, ОДНОСНО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НАГРАДНАТА ИГРА.
Потрошувачите со купување на минимум 2 производи од асортиманот на лебови на Жито Лукс АД Скопје во периодот од 12.10 до
22.11.2017 за да учествуваат во играта ќе имаат обврска да го испратат бројот на фискалната сметка и времето на купување напишано
на фискалната (час, минута) преку СМС порака на телефонскиот број 14741 од кој било мобилен оператор во Р. Македонија или Вибер
порака на BOT Zito Luks MK од кој било мобилен оператор во Р. Македонија Учесниците во наградната игра со испраќање на СМС пораки
или Вибер пораки од 12.10.2017 година од 00:00:01 часот до 22.11.2017 година до 23:59:59 часот го остваруваат правото за
добивање на некоја од горенаведените награди.
8. ВИД И ВИСИНА НА ВЛОГОТ:
ВИД: Сите потенцијални учесници по свој избор треба да одберат минимум 2 производи од асортиманот на лебовите од Жито Лукс АД
Скопје, кои ги сочинуваат следните производи:
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
БЕЛ ЛЕБ -ФОЛИЈА
БЕЛ ЛЕБ -ХАРТИЈА
БЕЛ ЛЕБ -ХАРТИЈА
БЕЛ ЛЕБ РОЛОВАН-ХАРТИЈА
БЕЛ ЛЕБ НА ПАРЧИЊА
БЕЛ ЛЕБ СО ПОДЕБЕЛИ ПАРЧИЊА
БЕЛ ЛЕБ РОЛОВАН НА ПАРЧИЊА
БЕЛ ЛЕБ СО 7 ДЕНА СВЕЖИНА
БЕЛ ЛЕБ РОЛОВАН ФОЛИЈА
МАЛ БЕЛ ЛЕБ
ПОЛУБЕЛ РОЛОВАН ХАРТИЈА
ПОЛУБЕЛ ХАРТИЈА
ПОЛУБЕЛ НА ПАРЧИЊА
ПОЛУБЕЛ ХАРТИЈА
ПОЛУБЕЛ РОЛОВАН ФОЛИЈА
ПОЛУБЕЛ ФОЛИЈА
ФУРНАЏИСКИ СЕЛСКИ
ФУРНАЏИСКИ КЛАСИК
СОМУН ЛЕБ ФОЛИЈА
РУСТИКА ФОЛИЈА
НУТРИ ДИЕТ
НУТРИ ИНТЕГРАЛЕН СО СОНЧОГЛЕД
НУТРИ ИНТЕГРАЛЕН СО 6 СЕМИЊА
ГРАХАМ
БАВАРСКИ
МЕШАН’ РЖАН ЛЕБ
НОРДИК
ФУРНАЏИСКИ ИНТЕГРАЛЕН
ЛЕБ ЗБОГАТЕН СО ДИЕТЕТСКИ ВЛАКНА
БИОИНТЕГРАЛЕН ФОЛИЈА
БЕЛ ТОСТ
‘РЖАН ТОСТ
НУТРИ 100 % ИНТЕГРАЛЕН ТОСТ
ИНТЕГРАЛЕН ТОСТ
МИКС ОД ЗРНА ТОСТ
СОНЧОГЛЕД ТОСТ
БРИОШ ТОСТ
МАСЛИНКИ ТОСТ

тежина/гр
470
400
470
470
470
470
470
470
470
250
470
470
470
400
470
470
470
470
350
470
300
470
470
470
470
470
470
470
470
400
350
350
350
350
350
350
350
350

препорачана малопродажна цена/ден.
25
20
25
25
27
27
27
30
25
15
24
24
27
20
25
25
25
25
24
31
27
37
42
34
34
31
34
28
32
28
36
36
39
36
36
36
39
39

ВИСИНА НА ВЛОГОТ: За сите гореспоменати артикли, пазарната цена на сите продажни места на територија на 10 општини на град
Скопје и 7 околни општини се движи од 15 до 42 ден. за парче во зависност од видот на артиклот и тежината.
9. МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЕКУВАЊЕТО НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ:
Добитниците ќе се извлечат по случаен избор со помош на компјутерска програма, софтвер за извлекување, која ќе избира од базата
на податоци по основ на пратената порака од секој учесник. Извлекувањето се врши во просториите на Друштвото за информатика и
телекомуникации Мобико ДООЕЛ Скопје на улица ул. Партизански Одреди 101,1000 Скопје, по случаен избор (random) – автоматско
извлекување.
Податоците во приложената фискална сметка треба да соодветствуваат со податоците испратени на СМС пораката која е извлечена
како добитник. Приредувачот нема да сноси никаква одговорност за СМС и ВИБЕР пораките што не ги содржат потребните информации
и истите нема да бидат земени предвид како валидни.
Едно лице може да учествува во наградната игра неограничен број пати, односно, со минимум 2 купени производи од асортиманот
на лебовите од Жито Лукс АД Скопје и испраќање на СМС порака со бројот на фискалната сметка и времето на купување напишано
на фискалната (час, минута) на бројот 14741 и на Вибер порака со бројот на фискалната сметка и времето на купување напишано на
фискалната (час, минута) на BOT Zito Luks MK од кој било мобилен оператор во Р. Македонија .
Извлекувањата на сите 217 (двесте и седумнаесет награди) ќе се вршат електронски по случаен избор секој ден во вкупно 42
извлекувања почнувајќи од 13.10 заклучно до 23.11.2017 г. На секое од вкупно 42 извлекувања кои ќе се реализираат секој ден, ќе
се доделат следните награди:
1 ваучер со вредност од 2000 ден.од Техномаркет, Македонија;
1 ваучер за гориво со вредност од 2000 ден. од Макпетрол АД Скопје;
1 ваучер со вредност од 1800 ден. за спа центар и фризерски услуги во хотел „Русија“ во Скопје
1 мал куфер на тркалца;
1 пакет производи од Жито Лукс
Покрај 42 дневни излекувања, ќе се реализираат и 6 неделни извлекувања на кои ќе се доделат 6 викенди во хотел и спа центар
„Сириус“ во Струмица и 1 вредносен ваучер за патување како главна награда.
Дневните награди ќе се доделуваат почнувајќи од 13.10.2017секој нареден ден за претходниот ден во 10:00:00 часот и ќе се
доделуваат на потрошувачите кои пратиле СМС или ВИБЕР порака во претходниот ден од 00:00:01 до 23:59:59. За да учествуваат
повторно во извлекувањето на дневните награди, треба да пратат нова СМС порака на 14741 или Вибер порака на BOT Zito Luks MK од
кој било мобилен оператор во Р. Македонија.
6-те викенд патувања ќе се доделуваат секој четврток веднаш по дневните награди во 10:00:00 часот и тоа на : 19.10.2017;
26.10.2017; 02.11.2017; 09.11.2017; 16.11.2017; и 23.11.2017. За викенд патувањата ќе учествуваат сите недобитни СМС и
Вибер пораки кои се пратени во периодот од една недела односно од четврток од 00:00:01 до среда до 23:59:59. За доделување на
првото викенд патување ќе учествуваат сите СМС и Вибер пораки кои се пратени од стартот на наградната игра 12.10.2017 година од
00:00:01 заклучно до 18.10.2017 до 23:59:59.
За доделување на последното 6 викенд патување кое ќе биде на ден 23.11.2017 во 10 часот ќе учествуваат сите СМС и Вибер пораки
испратени од 16.11.2017 до 22.11.2017 до 23:59:59 часот.
Главната награда – вредносен ваучер за патување по избор на добитникот ќе биде доделена исто така на извлекувањето на 23.11.2017,
веднаш по извлекувањето на последното 6 викенд патување во 10:00:00 часот и за неа ќе учествуваат сите недобитни СМС и ВИБЕР
пораки кои се пратени во периодот од 12.10.2017 од 00:00:01 до 22.11.2017 до 23:59:59.
10. ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ:
Сите телефонски броеви и Вибер кодови на добитиците на наградите ќе бидат јавно објавени на збирна листа на Интернет страницата
www.zitoluks.com.mk, најдоцна 3 часа по извлекувањата на наградите. Добитниците на наградите кои имаат испратено СМС воедно ќе
бидат контактирани и по телефон најдоцна 7 дена по добивањето на наградата. Добитниците на наградите кои имаат испратено Вибер
порака ќе треба да се јават на тел. број 02/3109 323 секој работен ден од 9 до 17 часот за подигнување на наградата.
11. НАЧИН НА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА:
Секој добитник на награда, ќе може да ја подигне наградата во просториите на приредувачот на ул. Орце Николов 147б 1000, Скопје.
Сите добитници ќе добијат потврда за добивка подготвена и заверена од приредувачот на наградната игра ЕПП Комјуникејшенс ДОО
Скопје. Во потврдата ќе бидат наведени личните податоци (име и презиме) на добитникот на наградата и видот на наградата.Доколку
наградата добитникот сака да ја пренесе на друго лице ќе треба да потпише согласнот дека ја пренесува наградата.
Сите потврди за добивка кои ќе бидат издадени за времетраењето на играта и во кои потрошувачите ќе внесат свои лични податоци
т.е. единствено име и презиме ќе бидат чувани во просториите на Приредувачот ЕПП Комјуникејшенс ДОО, ул. „Орце Николов“ 147б,
1000 Скопје, најмногу 60 дена по завршувањето на играта. По истекот на 60 дена сите потврди за добивка ќе бидат уништени од
страна на одговорни лица во ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје. По завршувањето на играта за сите лични податоци (име и презиме на
добитниците) ќе биде креирана збирка податоци во централниот регистар на Дирекцијата за заштита на лични податоци од страна на
Приредувачот.
12. РОКОТ ЗА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА:
Најдоцна 60 дена сметано од денот на објавувањето на збирната листа на добитници по секое извлекување на Интернет страницата
www.zitoluks.com.mk.
13. НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРАТА СО ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА:
Правилата на играта ќе бидат објавени на Интернет страницата: www.zitoluks.com.mk. пред започнување на наградната игра односно
по добивањето согласност за приредување на наградна игра од страна на Министерството за финансии на Р. Македонија. Воедно
потрошувачите ќе можат сите информации да ги добијат на бесплатната инфо линија 0800 46046 секој работен ден од 9 до 17 ч, од
печатениот промотивен материјал кој ќе биде достапен на продажните места на кои ќе се организира наградната игра, од промотивните
најави на социјалните мрежи, дигиталните медиуми и од радиоогласите.
14. НАЧИН НА СТАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРИРЕДУВАЊЕТО НА НАГРАДНАТА ИГРА И ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИГОВОР
ОД СТРАНА НА ИГРАЧОТ:
Играчот има право да поднесе писмен приговор до приредувачот на наградната игра во рок од 5 (пет) работни дена сметано од денот
на објавување на резултатите. Приредувачот има обврска писмено да одговори на приговорот на играчот во рок 5 (пет) работни дена
сметано од денот на добивањето на истиот.
15. ПОКРИТИЕ НА ДОБИВКИТЕ:
Добивките ќе бидат обезбедени од средствата на приредувачот на наградната игра – Друштвото за маркетинг и пропаганда ЕПП
Комјуникејшнс ДОО Скопје. Сите добивки кои го сочинуваат наградниот фонд не се заменливи за парични средства.
16.ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА:
Во наградната игра не можат да учествуваат вработените на приредувачот, вработените во Жито Лукс АД Скопје и вработените во
Мобико дооел Скопје со своите поблиски семејства.
Со преземањето на наградите престануваат понатамошните обврски на приредувачот на наградната игра спрема добитниците.
Наградната игра може да престане само во случај да настапат околности за кои приредувачот не е одговорен, односно кои не можел
да ги спречи, отстрани или избегне.
Учесникот во наградната игра ги прифаќа правата и обврските од овие Правила на игра.
Правилата влегуваат во сила веднаш по добивањето согласност од Министерот за финансии. Приредувачот го плаќа посебниот надомест
по стапка од 18 %, врз основа на утврдената вредност на наградниот фонд најдоцна во рок од три дена од денот на издавањето на
дозволата со која се одобрува приредување на наградната игра.
					

				

