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1. Жалпы ережелер  

1.1. "IDEAL –мен RIXOS-тағы Жаңа жыл" атты ынталандыру іс-шарасы (Науқан) (бұдан әрі-

Науқан, сатуды ынталандыру және брендке адалдықты арттыру шеңберінде өткізіледі, оған назар 

аударуға, қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және оны нарықта ілгерілетуге 

бағытталған.  

1.2. Іс-шара (Науқан) барлық IDEAL дүкендерінде (Атырау, Ақтау қаласында) өткізіледі.  

1.3. Іс-шара (Науқан) Қазақстан Республикасының "Ойын бизнесі туралы" Заңының талаптарына 

сәйкес ынталандырушы лотерея, бәс тігу, тотализатор, құмар ойын немесе тәуекелге негізделген 

өзге де ойын болып табылмайды.  

1.4. Іс-шараны (Науқан) ұйымдастырушы жарнамалық сипаттағы ынталандыру іс-шарасы үшін 

белгіленген қағидалар бойынша өткізеді, осы іс-шараға (Науқан) қатысу туралы ұсыныс осы 

Қағидалардың талаптарын орындаған тұлғалардың шектеусіз тобына жолданды. Іс-шара (Науқан) 

туралы хабарландыру Интернет желісінде келесі сайтта орналастырылады https://idealmarket.kz/, 

онда сіз осы іс-шара (акция) туралы ақпаратпен таныса аласыз.  

1.5. Іс – шараға (Науқанға) қатысуға ниет білдірген адамдар (бұдан әрі - "қатысушылар") Іс-шараға 

(Науқанға) қатысуға байланысты барлық іс-әрекеттерді осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен, 

шарттарда, орында және мерзімдерде орындауға міндетті. Іс-шараға (Науқанға) қатысу 

Қатысушылардың осы Қағидалармен толық келісімін білдіреді.  

1.6. Іс – шараға (Науқанға) әрекетке қабілетті жеке тұлғалар-ҚР аумағында тұратын 18 (он сегіз) 

жасқа толған ҚР азаматтары ғана қатыса алады. 

 

2. Іс-шараны ұйымдастырушы туралы мәліметтер  

2.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға (бұдан бұрын және 

бұдан әрі — "Ұйымдастырушы") Іс-шараны (Науқан) ұйымдастырушысы болып табылады: 

2.1.1.Атауы: "Идеал Трейд Маркет" ЖШС.  

2.1.2. Заңды мекенжайы: 060000, ҚР, Атырау қ., С. Датов к-сі, 203 

2.1.3. Пошталық мекенжайы: 060011, Атырау қ., М. Исенов к-сі, 52  

2.1.4. БСН 220840036565.                                                                                                                                

 

3. Іс-шараны (науқанды) өткізу мерзімі  

3.1. Іс-шараның (науқанның) басталуы: 15.11.2022 жыл 00: 00 (Атырау қ. уақыты бойынша) 

3.2. Іс-шараның (науқанның) аяқталуы: 23.12.2022 жыл 23:59 (Атырау қ. уақыты бойынша) 
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4. Іс-шараға (Науқанға) қатысу тәртібі  

4.1. Іс - шараға (Науқанға) қатысу үшін 15.11.2022 – 23.12.2022 жылдар аралығында IDEAL 

дүкендерінде-10 000 теңгеден кем емес сомаға сатып алу қажет. Артқы жағында Т. А. Ә. және 

телефон нөміріне қол қойыңыз. Чекті науқан жәшігіне салыңыз. 

5. Бағалы сыйлықтар ұтысына қатысу шарттары 

5.1. IDEAL желісінде 10 000 теңгеден (он мың) бастап сомаға сатып алыңыз, кассадан чек алыңыз, 

артқы жағында Т.А.Ә. және телефон нөмірін толтырыңыз.  

5.2. Жүлде қоры. Бас жүлде: - Жаңа жылға арналған Rixos Water World Aktau-ға екі адамға саяхат!  

5.3. Бағалы сыйлықтар ұтысына қатысушы болу үшін Сатып алушы мынадай шарттарды 

орындауы қажет:  

• Қазақстан Республикасының аумағында Атырау, Ақтау қаласында орналасқан "IDEAL" сауда 

желісінде 10 000 теңгеден басталатын сомаға сатып алу жасау.  

•  Кассадан чек алу, артқы жағында Т. А. Ә. және телефон нөмірі толтыру және чекті дүкендегі 

науқан жәшігіне салу. Чектер қайталанбайды, бір чек акцияға қайта қатыса алмайды. 

6. Жүлде қорының жеңімпаздарын анықтау тәртібі:  

6.1. Жүлде қоры-Бас жүлде: - IDEAL-мен RIXOS-тағы Жаңа жыл! Сондай-ақ сыйлықтар мен 

бағалы сыйлықтар.  

6.2. Жеңімпаздарды анықтау науқан соңында лототронның көмегімен ұтыс чектерін кездейсоқ 

анықтау арқылы 1 рет өткізіледі. Алдымен кішігірім сыйлықтар, содан кейін бас жүлде ойналады.  

6.3. Негізгі жеңімпаздар анықталғаннан кейін іс-шараны (науқанды) ұйымдастырушы жүлдеге 

үміткер науқан шарттарын бұзған жағдайда жеңімпазды ықтимал ауыстыру үшін 2 резервтік 

(балама) жеңімпазды айқындайды. Алайда, іс-шараны (науқанды) ұйымдастырушы осындай 

резервтік (балама) жеңімпаздар тізіміне енгізілген қатысушылардың аттарын ашуға міндетті емес. 

 

 

6.4. Жеңімпаздарды анықтау күндері 

Қатысу кезеңі Ұтыс күні Жүлделер саны 
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15.11.2022 – 23.12.2022 25.12.2022 1 бас жүлде 

 

* Ұйымдастырушы ұтыс ойынын өткізу күнін өзгертуге құқылы.          

                                                                                                                                                                   

6.5. Іс-шараның (науқанның) жеңімпаздары анықталғаннан кейін іс-шараның (науқанның) 

жеңімпаз қатысушысына телефон қоңырауы арқылы хабарлау жүзеге асырылады. Егер іс-шара 

(науқан) жеңімпазының телефоны кіру аймағынан тыс жерде болса немесе іс-шара (науқан) 

жеңімпазы 48 сағат ішінде немесе іс-шараны (науқанды) ұйымдастырушыға тәуелді емес 

техникалық сипаттағы өзге де себептер бойынша қоңырауға жауап бермесе, онда жеңімпаз іс-

шараны (науқанды) ұйымдастырушының шешіміне дау айту мүмкіндігінсіз жеңіске жету 

мүмкіндігін жоғалтады).  

6.6. Іс-шараны (науқанды) ұйымдастырушы іс-шараны (науқанды), іс-шараның сыйлық қорын 

(науқанның) өткізу бөлігінде осы Қағидаларды өзгертуге, іс-шараны (науқанды) өткізуде үзіліс 

жариялауға, іс-шараның (науқанның) мерзімін қысқартуға және/немесе өзгертуге құқылы.  

6.7. Ережелер өзгерген немесе іс-шара (науқан) тоқтатылған жағдайда бұл туралы ақпаратты 

ұйымдастырушы сайтта орналастыратын болады https://idealmarket.kz/ 

6.8. Қажет болған жағдайда Ұйымдастырушының іс-шараны (науқанды) өткізуді мерзімінен 

бұрын тоқтатуға және/немесе белгілі бір мерзімге тоқтата тұруға құқығы бар, мұндай іс-шараның 

(науқанның) "Ideal-мен RIXOS-тағы Жаңа жыл" іс-шараны (науқанды) өткізуді тоқтату 

және/немесе тоқтата тұру ережесі болған жағдайда ақпаратты ұйымдастырушы сайтта 

орналастырады.  

6.9. Ұйымдастырушының қызметкерлері мен өкілдері, онымен үлестес тұлғалар, сондай-ақ 

аталған адамдардың туыстары мен отбасы мүшелерінің жүлде қорының ұтыс ойынына қатысуға 

құқығы жоқ. 

7. Қосымша шарттар  

7.1 Қатысушының іс-шараға (науқанға) қатысу фактісі оның осы Қағидалармен танысуын және 

осы Қағидаларға сәйкес іс-шараға (науқанға) қатысуға келісімін білдіреді.  

7.1.1 Бас жүлде мыналарды қамтиды: Rixos Water World Aktau қонақ үйінде екі адамға тұру, 

30.12.2022 – 2.01.2023 жылдар аралығында Атырау – Ақтау, Ақтау-Атырау қалаларынан екі ересек 

адамға ұшу. * Екі ересек адамға арналған нөмір, 12 жасқа дейінгі баланың тұруы тегін, осы 

(науқанға) билеттер екі ересек адамға қарастырылған.  
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7.2. Ұйымдастырушы іс-шараға (науқанға) қатысатын адамдармен жазбаша келіссөздерге немесе 

өзге де байланыстарға кірмейді.  

7.2.1 Осы науқандағы жолдама айырбастауға және қайтаруға жатпайды.  

7.3. Ұйымдастырушы, сондай-ақ ұйымдастырушы іс-шараны (науқанды) ұйымдастыруға және 

өткізуге уәкілеттік берген адамдар форс-мажорлық мән-жайлар жағдайында: дүлей зілзала, өрт, су 

тасқыны, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, заңнамадағы елеулі өзгерістер, мән-

жайларды ұйымдастырушы тарапынан бақылауға жатпайтын басқа да өз міндеттемелерін 

орындамағаны үшін жауапты болмайды. егер бұл жағдайлар осындай міндеттемелердің 

орындалуына кедергі келтірсе. 

7.4. Осы Ережеде қолданылатын терминдер тек осы іс-шараға (науқанға) қатысты.  

7.5. Осы іс-шараны (науқанды) өткізу шеңберінде туындаған барлық дауларды ұйымдастырушы 

мен қатысушылар келіссөздер жолымен шешуге тиіс. Егер жағдайды реттеу мүмкін болмаса, дау 

ұйымдастырушының орналасқан жері бойынша қаралады (шарттық соттылық). Қатысушылар 

шараға (науқанға) қатысу арқылы шарттық соттылыққа келісім білдіреді.  

7.6. Іс-шараға (науқанға) қатыса отырып, Қатысушы Ұйымдастырушының өзінің дербес 

деректерін өңдеуге, сондай-ақ іс-шараны (науқанды) тікелей іске асыруды жүзеге асыратын 

үшінші тұлғаларға оның дербес деректерін беруге, оның ішінде деректерді трансшекаралық беруге 

өзінің келісімін береді.  

7.7. Осы іс-шараны (науқанды) өткізу шеңберінде туындаған барлық дауларды ұйымдастырушы 

мен қатысушылар келіссөздер жолымен шешуге тиіс. Егер жағдайды реттеу мүмкін болмаса, дау 

ұйымдастырушының орналасқан жері бойынша қаралады (шарттық соттылық). Қатысушылар 

шараға (Акцияға) қатысу арқылы шарттық соттылыққа келісім білдіреді. 

7.8. Ұйымдастырушы осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны 

үшін, егер бұл еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсер етуінің салдары болып табылса, яғни осы 

шарт жасалғаннан кейін туындаған төтенше сипатта болса және Тараптардың еркіне тәуелді 

болмаса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп: карантин, 

шекаралардың жабылуы, соғыстар мен әскери іс-қимылдар, көтерілістер, эпидемиялар, өрттер, 

жарылыстар, жер сілкіністері, су тасқыны, жазатайым оқиғалар және табиғат күштерінің басқа да 

іс-әрекеттері, міндеттемелерді орындауға ықпалы бар Қазақстан Республикасы мемлекеттік билік 

органдарының заңнамалық актілері мен актілері, сондай-ақ ерік-жігерден және 

ұйымдастырушының бақылау мүмкіндіктерінен тыс өзге де мән-жайлар және түсініледі. Кез 

келген құжаттық растау, оның ішінде Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының немесе Қазақстан 
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Республикасының өзге де құзыретті мемлекеттік органдарының қорытындылары еңсерілмейтін 

күш мән-жайларының басталуын растау бола алады.  

7.9. Ұйымдастырушы қатысушымен байланысты материалдарды БАҚ-та, сайтта, Интернет 

желісінде орналастырар алдында оларды қатысушымен алдын ала келіспей редакциялау құқығын 

өзіне қалдырады.  

7.9.1. Қатысушылар "Ideal-мен RIXOS-тағы Жаңа жыл" бойынша демалыстан (науқаннан) 

фотосуреттерді ұсынуы керек.  

7.10 Науқанды ұйымдастырушы өз қалауы бойынша қатысушыларға себептерін түсіндірмей және 

олармен хат алмасуға кірмей, науқанға қатысушылардың кез келген әрекетін жарамсыз деп тануға, 

сондай-ақ науқанға одан әрі қатысуға тыйым салуға, жүлденің "Rixos-та Ideal-мен жаңа жыл" іс-

шарасының (науқанының) ережесін алудан бас тартуға құқылы. Ұйымдастырушы Қатысушы 

деректерді бұрмалайды немесе кез-келген жалған мәліметтерден пайда көреді деген күдікке ие 

болды.  

7.11. Қатысушы өзінің дербес деректерін өңдеуге, жинауға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, 

нақтылауға, алуға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға, жоюға, жоюға, 

трансшекаралық беруге келісім береді.  

7.12. Науқанға қатыса отырып, қатысушылар науқанның ұйымдастырушысына, тапсырыс 

берушісіне және техникалық серіктестеріне өздері науқан өткізу мақсаттары үшін ерікті түрде 

берген дербес деректерді ұйымдастырушы, Тапсырыс беруші және науқанның техникалық 

серіктестері, сондай-ақ олар уәкілеттік берген тұлғалар деректерді өңдеудің автоматтандырылған 

құралдарын қолдана отырып өңдейтініне өз келісімін береді.  

7.13. Науқанға қатыса отырып, қатысушы нақты, өзекті (дұрыс) дербес деректерді, оларға тиесілі 

телефон нөмірлерін, ТАӘ көрсетуге міндеттенеді.  

7.14. Науқанға қатысушылардың дербес деректері Қазақстан Республикасы заңнамасының, атап 

айтқанда "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы №94-V ҚР 

Заңының (бұдан әрі - Заң) талаптарына сәйкес құпиялылық шарттарында, өңдеу/сақтау мерзімі 

шектелмей сақталады және өңделеді. 


