Наградна игра - „Смарт празници со MasterCard и Grouper“

1. Организатор
Oрганизатор на нарадната игра е компанијата ВЕБСПОТ ДОО СКОПЈЕ, со седиште на
адреса ул. Лермонтова 3/6, во чија сопственост е веб страницата GROUPER со адреса
http://www.grouper.mk на која ќе се спроведува наградата игра.
2. Опис на наградната игра
Наградната игра има за цел да ги стимулира Grouper корисниците да ги користат
Mastercard платежните картички при купувањата на купони онлајн на веб страната
www.grouper.mk.
3. Времетраење и Име на нагрдната игра
Наградната игра ќе започне на 15 Декември 2016 година, а ќе заврши на 20 Јануари 2017
година во 12:00 часот. Име на наградната игра е “Смарт празници со MasterCard и
Grouper”
4. Право на учество, услови за учество и тек на наградната игра
Право на учество во наградната игра– „Смарт празници со MasterCard и Grouper“ имаат
сите државјани на Република Македонија, кои:
•
•
•

се регистрирани на веб сајтот Grouper односно имаат профил на веб страната
http://www.grouper.mk
се полнолетни односно имаат 18 или над 18 години.
ги прочитале, а со тоа и се согласиле со правилата за учество.

Во наградната игра – „Смарт празници со MasterCard и Grouper“ можат да учествуваат
сите физички лица кои ги исполнуваат горенаведените услови. Во наградната игра не смее
да учествуваат вработените лица на ВЕБСПОТ како и членовите на нивните потесни
семејства.
Во наградната игра учествуваат сите ново регистрирани корисници кои ќе креираат
профил на Grouper како и сите претходно регистрирани корисници на Grouper.
За да стане потенцијален добитник и да учествува во извлекувањето за наградите
корисникот треба да направи минимум 1 онлајн трансакција, за купување на купон од која
била промотивна понуда, со Mastercard платежна картичка на сајтот на www.grouper.mk.
Со зголемување на бројот на направени трансакции т.е бројот на купени купони се
зголемува шансата на корисникот да стане добитник на награда бидејќи извлекувањето ќе

се врши од сите купони кои се купени онлајн на веб сајтот на организаторот со Mastercard
картичка во период од 15.12.2016 до 20.01.2017 година.
Секој купен купон на www.grouper.mk содржи купон код и пин код, a потврда за учество
на корисникот му е пин кодот од купонот кој го купил со MasterCard платежна картичка.
ВАЖНО: Организаторот на наградната игра ги задржува сите права на дисквалификација
од наградната игра на сите оние учесници што не ги исполнуваат условите и правилата на
учество.
Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Македонија.
5. Зачленување
Секој учесник кој е вклучен во наградната игра, се согласува да добива e-mail известувања
за дневните зделки на Grouper.mk, односно ќе биде зачленет на мејлинг листата на
Grouper. Зачленетите корисници потоа ја имаат опцијата да се отчленат од листата за
добивање на дневни e-mail известувања за зделки со кликнување на линкот “Отчлени се”
кој се наоѓа најдолу во секоја добиена e-mail порака од Grouper.mk.
6. Спецификација на наградите
Преку нагрдната игра “Смарт празници со MasterCard и Grouper” ќе се поделат 2 награди
и тоа:
•
•

iPhone 7 32GB - во вредност од 42.990 ден.
Samsung Galaxy S7 32GB - во вредност од 30.750 ден.

Вкупната вредност на наградите изнесува 73.740 ден.
7. Извлекување, прогласување добитници на награди и нивно подигање
Начин на извлекување:
Извлекувањето ќе биде извршено од страна на автоматски софтвер кој по случаен избор ќе
одбере 2 трансакции кои се влезени во извлекувањето т.е. кои се направени со Mastercard
платежна картичка во период од 15.12.2016 до 20.01.2017 година.
•
•

Првиот извлечен корисник ќе биде добитник на iPhone 7 32 GB
Вториот извлечен корисник ќе биде добитник на Samsung Galaxy S7 32 GB

Софтверското извлекување ќе биде надгледувано од страна на жири комисијата во
просториите на ВЕБСПОТ ДОО СКОПЈЕ, на адреса ул. Лермонтова 3/6. 1000 Скопје со
следниот состав:
•
•

Нина Ангеловска (претседател на жири комисијата)
Ива Трембелиева (член на жири комисијата)

•

Александар Симоновски (член на жири комисијата)

Време на извлекување:
Извлекувањето на добитниците ќе се изврши на 23.01.2017 година во 12:00 часот.

Објавување на добитници:
Добитниците ќе бидат објавени на страната на www.grouper.mk/blog во рок од 2 дена од
денот на извлекувањето и ќе бидат известени и преку email порака дека се добитници на
наградата.
Еден корисник не може да добие 2 награди. Софтверот кој ќе се користи за извлекување е
дизајниран на тој начин што кога еднаш е извлеченa трансакција од еден корисник
односно од една платежна Mastercard картичка истиот автоматски не влегува во предвид
за следното извлекување.
Рок и начин на остварување на добивката:
Добитниците ќе бидат повикани во канцелариите на Grouper кои се наоѓаат на ул.
Лермонтова 3/6 Скопје за да приложат лична карта за идентификација како и картичката
со која е направена трансакцијата како доказ со цел да им бидат врачени наградите.
Добитниците ќе може да ги подгинат наградите 10 дена по објавувањето на добитниците.
Добитниците се сложуваат дека се согласни да бидат фотографирани при приемот на
наградата и да учествуваат во кратко видео кое потоа ќе се сподели на социјалните мрежи
од страна на Grouper.mk.
8. Запознавање на учесниците со правилата на наградната игра и одговарање на
прашања
Начинот за вклучување во наградната игра како и правилата на игра ќе бидат
транпарентно и јасно опишани и објавени на страната на www.grouper.mk каде ќе се
одвива наградната игра, пред почетокот на наградната игра, а со претходно добивање
согласност од Министерство за Финансии. Корисниците кои сакаат да учествуваат ќе
може во овој дел детално да се запознаат со текот на наградната игра, времетраењето,
правилата за учество, наградите, извлекувањето и сите аспекти на наградната игра.
Исто така сите прашања поврзани со наградната игра “Смарт празници со MasterCard и
Grouper” корисниците може да ги постават на наведената адреса за контакт:
contact@grouper.mk

9. Дисквалификација и поднесување приговор против организаторот на наградната
игра
За сите жалби и поплаки е одговорен организаторот на наградната игра. Во случај на
жалба со релевантни забелешки, организаторот е обврзан да ги реши во најкратко можно
време и да го извести учесникот за исходот. Комисијата е овластена да го дисквалификува
секој учесник, за кој се сомнева дека не учествувал во согласност со наведените правила.
Одлуките на комисијата во поглед на можните дисквалификации, се конечни. Рокот за
поднесување на приговор од страна на незадоволните играчи е 3 дена по објавување на
добитицните, а организаторот на наградната игра на тоа е должен да одговори во рок од 5
дена од денот на приемот на приговорот.

ВЕБСПОТ ДОО, Скопје
Управител
Мартин Китановски
__________________

