
 
 

 
                      
                               Правила на наградна игра 
 
 
 
 1.Организатор на наградната игра 
Организатор на наградната игра „ЧУПА ЧУПС МАНИЈА“ е Друштво за трговија и услуги 
Орбико Скопје Македонија Ул.Борис Трајковски бр.286, 1000 Скопје,Македонија. 
 
 
2.Назив и времетраење на наградната игра 
Назив на наградната игра „ЧУПА ЧУПС МАНИЈА“. 
Наградната игра ќе трае во периодот од 09.05.2015 година до 07.07.2015 година. 
 
 
 
 
3.Територија на приредување  на наградната игра 
Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Македонија во 
долунаведените малопродажни објекти: 
 
 

 
 
 
4.Цел на наградната игра 
Целта на наградната игра е рекламирање на производите од брендот Чупа Чупс. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



5.Награден фонд 
 

 
 
 
6.Право на учество 

Учесник во наградната игра е секое полнолетно физичко лице со наполнети 18 
години кое во периодот на времетраењето на наградната игра ќе купи Чупа Чупс 
производи во вредност од најмалку 100ден. Производи кои учествуваат во  
наградната игра се следниве: 
 * Чупа Чупс Биг Бабол Тути Фрути 27гр. 
 *   Чупа Чупс Биг Бабол Јагода 27гр. 
 *   Чупа Чупс Крејзи Дипс Јагода 
 *   Чупа Чупс Крејзи Дипс Кола 
 *   Чупа Чупс Бест оф 12гр. 
 *   Чупа Чупс Сапрајс 
 *   Чупа Чупс XXL лижавче со мастика 
Со купување на горенаведите  Чупа Чупс производи во вредност од најмалку 100ден, 
учесникот добива грепка од страна на лицето вработено на каса во самиот 
малопродажен објект. Со купување на производи Чупа Чупс од најмалку 200 денари се 
добиваат две грепки. (за секој наредни 100 денари се добива дополнителна грепка) 
Ќе  бидат пуштени 6.999 репки сите 6.999 ќе бидат добитни. 
Купувачот ја открива добивката со гребење на заштитниот слој на грепката. Наградната 
игра е од типот на инстант наградна игра односно со самото гребење на грепката 
потрошувачот ќе знае за типот на наградната која ја добил (секоја гепка е добитна). 
Во наградната игра немаат право на учество вработените во  Друштво за трговија и 
услуги Орбико Скопје Македонија и 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. 
 
 
 



7. Запознавање на учесниците со наградната игра 
Правилата на наградната игра, ќе бидат објавени пред започнувањето на наградната 
игра, а по добивањето на согласност од страна на Министерството за финансии, на web 

страната: www.orbico.com.mk/chupachupsmanija.лк 
 
к87. Запознавање на учесниците со наградната игра Запознавање на очесниците со н 
 
 
 
аградната игра88 
8.Објавување на добитниците 
Списокот на добитниците на наградната игра ќе биде објавен во рок од 3 дена од денот 
на завршувањето на наградната игра на web страна која посебно ќе биде изработена за 

оваа цел : www.orbico.com.mk/chupachupsmanija. 
 

 
9.Начин на подигање на добивките 
Добиените награди се подигаат во самиот маркет во кој е реализирано купувањето за 
време на времетраењето на наградната игра во текот на работното време. 
Наградите ќе се доделуваат во самите малопродажни објекти. 
Контролата на валидноста на добивките ќе ја вршат самите вработени. Секој добитник 
е должен при подигнување на наградата да ја приложи фискалната сметка и документ 
за лична идентификација. 
При подигање на наградите добитникот е должен да остави лични податоци на лицето 
вработено на каса, со цел јавно објавување на добитниците. 
 

 
10.Поднесување на приговор 
Учесниците на наградната игра имааат право на приговори до организаторот на 
наградната игра, најдоцна 5 (пет) дена од денот на објавувањето на добитниците на веб 
страната  Огранизаторот е должен да одговори на дадениот приговор во рок од 7 дена 
од денот на прием на приговорот. 
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