
                          Правила на наградна игра  
 
 
 
 
 
1.Цел, име и времетраење на играта:  
- Целта на наградната игра: Рекламирање на производите од брендот МАРС  
- Името на наградната игра е: “ СНИКЕРС те води кон победи нови! ”  

-Времетраење на наградната игра: Наградната игра започнува на 21.08.2015 

година во 10:00ч година и трае до 21.09.2015 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/snickerstevodikonpobedinovi) 
 
2. Опис на наградната игра и производи кои учествуваат:  
Со купени 2 чоколади Snickers (SNICKERS standard 50гр или SNICKERS Супер 
75гр.) во маркетите во кој ќе се спроведе наградната игра конзументот добива 
купон преку кој учествува во наградната игра “ СНИКЕРС те води кон победи 
нови! ”   и станува потенцијален добитник на награда.  
Во сите маркети во кои ќе се спроведе наградната игра, а кои се наведени 
подолу ќе бидат поставени кутии во кој конзументот кој купил 2 чоколади Snickers 
со самата фискалната сметка на каса добива купон запишувајќи ги на купонот 
своите лични податоци (име и презиме, адреса на живеење и контакт телефон). 
Извелекувањето ќе се спроведе во маркетите во кој ќе се спроведе наградната 
игра на датумите наведени подолу. 

 
Комисијата која ќе го следи извлекувањето ќе биде составена од двајца 
претставници на маркетот во кој ќе се спроведе истото и еден претставник на 
организаторот на наградната игра  
ДТУ Орбико ДОО Ул.Борис Трајковски бр. 286   
1000 Скопје, Република Македонија.  
 
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:  

- чоколадо Snickers стандард 50 гр. и  
- чоколадо Snickers Супер 75 гр. 

 
3. Услови за учество во играта: Секое лице кое ќе купи 2 чоколади Snickers 
во маркетите во кој ќе се спроведе наградната игра 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 
маркетите наведени во табелата подолу:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Име на објект Град
Датум на 

извлекување

Време на 

извлекување

ТИНЕКС Првомајка Скопје 10:00 ч

ТИНЕКС Куманово Куманово 10:00 ч

ТУШ Велес 10:00 ч

ВЕРО 3 Тетово 10:00 ч

ПРИНЦ Скопје 10:00 ч

ТИНЕКС Кончар Скопје 10:30 ч

ТИНЕКС Годел Скопје 11:00 ч

ЖИТО Велес - Центар Велес 11:00 ч

ПРИМА Центар Тетово 11:00 ч

ТИНЕКС Херма Скопје 11:30 ч

ТИНЕКС Зебра Скопје 12:00 ч

ГИГО Радишани 12:00 ч

КИПЕР Тетово 12:00 ч

ТУШ Куманово 13:00 ч

СЕЉМАН Туризам Куманово 14:00 ч

МОНТЕНЕГРО Гостивар Гостивар 14:00 ч

КОНЗУМ Гостивар 15:00 ч

ВЕРО Тафталиџе Скопје 10:00 ч

АТВА Кичево 10:00 ч

ТУШ Штип 11:00 ч

РЕПТИЛ Црниче Скопје 11:00 ч

СП Тафталиџе Скопје 11:00 ч

ВЕРО 7 ГТЦ Скопје 12:00 ч

ЗУР Мичурин Скопје 12:00 ч

КИТ ГО Штип 12:00 ч

ТИНЕКС Цветен Пазар Скопје 12:30 ч

ТАМАРО Охрид Охрид 13:00 ч

ВЕРО 9 Џамбо Скопје 13:00 ч

ВЕРО Кисела Вода Скопје 14:00 ч

ЖИТО Велес Кочани 14:00 ч

РАМСТОР Охрид 14:00 ч

ЗЕНДОЛИНО Кочани 15:00 ч

ВЕРО 4 Битола 11:00 ч

РАМСТОР Центар Скопје 11:00 ч

АЛДИ М Гевгелија 11:00 ч

АНГРО Маркетинг Битола 13:00 ч

РАМСТОР Капитол Скопје 13:00 ч

ТИНЕКС Прилеп 14:00 ч

РАМСТОР Лисиче 2 Скопје 14:00 ч

ХОРИЗОНТ Струмица 15:00 ч

23.09.2015

24.09.2015

25.09.20145



 
 
 Во секој од горенаведените 40 маркети ќе бидат доделени следниве 
награди, во следниве количини: 

1. по 1 брендиран СНИКЕРС кош во секој маркет како главна награда 
(вкупно 40). 

2. по 2 СНИКЕРС топки за кошарка за секој маркет (вкупно 80). 
3. по 3 СНИКЕРС маички за секој маркет (вкупно 120). 

 
5.Вид на наградите 
 

- СНИКЕРС Бредниран кош – 40 парчиња 
- СНИКЕРС Топка за кошарка – 80 парчиња 
- СНИКЕРС Маичка – 120 парчиња 

 
 

 
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. Местото начин, постапка и контролата на извлекувањето,  
односно утврдувањето на резултатите и на добивката:  
-Место: во сите маркети наведени погоре, а кои се наоѓаат на територијата на 
Република Македонија.  
-Начин и постапка на извлекувањето: Во сите маркети во кои ќе се спроведе 
наградната игра, а кои се наведени погоре ќе бидат поставени пластични кутии 
во кој конзументот кој купил 2 чоколади Snickers со самта фискалната сметка на 
каса добива купон запишувајќи ги на купонот своите лични податоци. 
Извелекувањето ќе се спроведе во маркетите во кој ќе се спроведе наградната 
игра на датумите наведени погоре. Извлекувањето ќе го врши претставник на 
маркетот во кој ќе биде спроведена наградната игра и извлекувањето. 
Извлекувањето ќе биде рачно а не софтверски.  

-Контролата на извлекувањето: контролата ќе ја врши комисија која ќе биде 

составена од двајца претставници на маркетот во кој ќе се спроведе 
извлекувањето и еден претставник на организаторот на наградната игра 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 објавени на : web страна која посебно ќе 
биде изработена за оваа цел :  
http://www.orbico.com.mk/snickerstevodikonpobedinovi во рок од 3 дена по 
извлекување на наградите.  
 
9. Начинот на исплатата, односно остварувањето на добивката:  
Добиените награди може се подигаат во самиот маркет во кој е реализирано 
купувањето веднаш во моментот на извлекувањето или во рок од 3 дена по 
објавувањето на добитниците.Секој добитник е должен при подигнување на 
наградата да приложи документ за лична идентификација.  



 
10. Начинот на запознавање на учесниците во играта со правилата на  
играта:  
- За наградната игра се подготвени и следниве печатени материјали за 
информирање на потрошувачите:  
-постери  
-воблери  
 
11. Рок на поднесувањето 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 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. 
 
Исто така право на учество немаат и вработените во маркетите во кои ќе се 
реализира наградната игра со членовите на нивните потесни семејства.  
Во наградната игра право на учество немаат лица под 18 години.  
 


