
                                    Правила на наградна игра  
 
Организатор на наградната игра и седиште на организаторот: 
ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286   
1000 Скопје, Република Македонија.  
 
1. Цел, име и времетраење на играта:  
- Целта на наградната игра: Рекламирање на производите од брендот МАТТЕЛ  
- Името на наградната игра е: “ АЈДЕ ДА СИ ИГРАМЕ ЗАЕДНО ”  

-Времетраење на наградната игра: Наградната игра започнува на 04.12.2015 

година во 10:00ч година и трае до 11.01.2016 година до 22:00ч. 
 
Приредувачот јавно ќе ги објави правилата за наградната игра пред почетокот 
на наградната игра, a по добивањето на согласност од Министерството за 
финансии, на web страната:                          
http://www.orbico.com.mk/mattelajdedasiigramezaedno 
 
2. Опис на наградната игра и производи кои учествуваат:  
Со купување на еден - било кој производ од програмата на Mattel од било кое 
продажно место низ РМ, конзументот добива купон кој е залепен на задната 
страна на производот, преку кој учествува во наградната игра “ АЈДЕ ДА СИ 
ИГРАМЕ ЗАЕДНО ” и станува потенцијален добитник на награда. 
Купувачот е потребно да го исече наградниот купон од купениот производ, да ги 
впише своите лични податоци (име и презиме и контакт телефон), да го исече 
бар кодот од купениот производ и сите заедно со фискалната сметка да ги 
испрати по пошта на адресата на организаторот на наградната игра: 
 
ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286   
1000 Скопје, Република Македонија.  
 
Извелекувањето ќе се спроведе на 14.01.2016 во просториите на ДТУ Орбико, 
на ул. Борис Трајковски бр.286, 1000 Скопје, во присуство на тричлена 
комисија, составена од тројца претставници на организаторот на наградната 
игра и истото нема да биде јавно. 
Секое лице кое ќе биде извлечено и ќе добие награда е должно при 
подигнување на наградата да приложи документ за лична идентификација.   
 
Производ кој учествува:  

- Сите производи од програмата на Mattel на кои ќе ја има следната ознака 

 



3. Услови за учество во играта:  
Секое лице кое ќе купи производ од програмата на Mattel со ознака за 
наградната игра на било кое продажно место во Р.М. може да учевствува во 
наградната игра.  
 
4. Место во кое се приредува наградната игра и време и датум на 
извлекување на наградите:  
Наградната игра ќе се спроведе на територијата на Република Македонија во 
сите продажни места во периодот од 04.12.2015 година во 10:00ч год. до 
11.01.2016 год. до 22:00ч. 
Извлекувањето на наградите ќе се спроведе на 14.01.2015 год. во 10:00 часот 
во просториите на организаторот на наградната игра и истото нема да биде 
јавно.  
 
 
5.Вид и вредност на наградите 
 

 Opis na nagradite 
koli~ina 

na 
nagradi 

    

 BARBI MALIBU KU]A                        1     

 BARBI KUKLA GLAM LUKS                    24     

 DIZNI FROZEN RASPEANATA ELSA             4     

 DIZNI FROZEN RASPEANATA ANA              12     

 DIZNI FROZEN KUKLA ANA/ELSA              48     

 DIZNI FROZEN FIVER RASPEANA ELSA         12     

 BARBI PRINCEZI OD BAJKITE             100     

 HV PATEKA NAPAD NA ROBOTOT               8     

 HV AVTOMOBIL MENUVA^ NA BOJA             50     

 HV PATEKI IZGRADI SAM                    15     

 HV RASTEGLIVI AVTOMOBILI                 25     

 PLEJNS AVIONI SORTNO                     15     

 MAKS STIL FIGURI                      10     

 MAKS STIL FIGURI GOLEMI               10     

 HV BALISTIKS ISFRLUVA^                8     

 FP RELAKSATOR REINFOREST NOV             2     

 FP CENTAR ZA AKTIVNOSTI                  12     

 FP GLODALKA LAV^E SO OGLEDALO            100     

 FP MEKA KNIGA SO @IVOTNI                 10     

 FP TROPKA DAJRE                       10     

 FP BROI I ISTRA@UVAJ KLU^EVI          10     

 MINI MAUS / DEJZI FIGURI                 10     

 MINI MAUS BUTIK                          4     

 ТОТАЛ :    500     

 
 
 

Посебната давачка за приредување на наградна игра од 18 % на вкупниот 
награден фонд ќе биде уплатена веднаш по добивање на дозвола од страната 
на Министерството за Финансии.  



Наградите ги набавува организаторот на наградната игра:  
ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286  
1000 Скопје, Република Македонија 

  
6. Причините поради кои учесниците на играта можат да се повлечат од  
играта:  
Учесниците може да се повлечат од играта само од лични причини. 
  
7. Место, начин, постапка и контрола на извлекувањето,  
односно утврдувањето на резултатите и на добивката:  
-Место:  
извлекувањето ќе биде спроведено во просториите на организаторот на 
наградната игра:  
ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286  
1000 Скопје, Република Македонија 
-Начин и постапка на извлекувањето:  
Сите пристигнати коверти со уредно пополнети барања и податоци, ќе бидат 
потенцијални добитници на награда. Извлекувањето ќе биде рачно (не 
софтверски) и нема да биде јавно. 

-Контрола на извлекувањето:  

Извлекувањето ќе биде изведено во присуство на тричлена комисија, 
составена од претставници на ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286  
1000 Скопје, Република Македонија 
 
8. Начинот на објавувањето на резултатот од играта:  
Добитниците на наградите ќе бидат контактирани на телефон и дополнително 
објавени на web-страна која посебно ќе биде изработена за оваа цел :  
http://www.orbico.com.mk/mattelajdedasiigramezaedno во рок од 3 дена од 
денот на извлекувањето на наградите.  
 
9. Начин на исплатата, односно остварување на добивката:  
Добиените награди може се подигаат во просториите на организаторот на 
наградната игра ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр. 286, 1000 Скопје, 
Република Македонија, најдоцна во рок од три (3) дена од денот на 
објавувањето на добитниците на наградите. Секој добитник е должен да 
приложи документ за лична идентификација.  
 
10. Начин на запознавање на учесниците во играта со правилата на  
играта:  
- За наградната игра се подготвени и следниве начини за информирање на 
потрошувачите: 
- ТВ - реклама  
- печатени постери 
- печатени воблери 
- печатени лифлети 
- web-site на организаторот на играта:  
http://www.orbico.com.mk/mattelajdedasiigramezaedno 
 
 
 
 
 
 

http://www.orbico.com.mk/mattelajdedasiigramezaedno


11. Рок на поднесување на приговор од страна на учесниците во 
наградната игра:  
- Учесниците во наградната игра имаат право на приговори најдоцна 5 (пет) 
дена од денот на објава на добитниците на веб страната и тоа кај 
организаторот на наградната игра ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски 
бр.286 1000 Скопје, Република Македонија, кој е должен да одговори на 
дадениот приговор во рок од 7 (седум) дена од денот на прием на приговорот.  

 
12. Организатор на наградната игра: 
ДТУ Орбико ДОО  
Ул. Борис Трајковски бр.286  
1000 Скопје, Република Македонија  
 
13. Забрана за учество:  
Во наградната игра немаат право да учествуваат вработените во  
дистрибутивната куќа ДТУ Орбико ДОО Ул. Борис Трајковски бр.286  
1000 Скопје, Република Македонија, со членовите на нивните потесни 
семејства.  
 
Во наградната игра право на учество немаат лица под 18 години.  
 


