
НАУҚАННЫҢ РЕСМИ ҚАҒИДАЛАРЫ 

«5 тауық қанаты СЫЙЛЫҚҚА» 

1. Жалпы ережелер 
1.1 Осы Қағидамен "5 тауық қанаты СЫЙЛЫҚҚА" науқанын (бұдан əрі – «Науқан») өткізу 

тəртібі мен шарттары айқындалады. Науқанға қатысу тегін. Науқан құмар ойындар қатарына 
жатпайды жəне оны құмар ойындардың кез-келген түрінде пайдалануға болмайды. 

1.2 Науқанның бастамашысы - 900 МЕТРО орталығы Бульвар, Фостер Сити, Калифорния, 94404, 
АҚШ мекенжайы бойынша орналасқан виза Интернешнл Сервис Ассосиейшн корпорациясы 
(бұдан əрі - "Бастамашы"). 

1.3 Науқанның ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Тимирязев 
көшесі, 18а мекен - жайында орналасқан "Food Solutions KZ" ЖШС (бұдан əрі - 
"Ұйымдастырушы") болып табылады. 
 

2. Осы Ереженің мəтінінде қолданылатын терминдердің анықтамасы. 
2.1. Науқанға қатысушы – Қазақстан банктерінде шығарылған кез келген түрдегі Visa төлем 

карталарын ұстаушы, ол осы Қағидалардың 4-тармағында белгіленген əрекеттерді орындаған 
жəне осы Қағидалардың барлық талаптарына сəйкес келеді.  

2.2. Бірегей транзакция – Қазақстан Республикасының аумағындағы McDonald ' s жылдам 
қызмет көрсету мейрамханалары желісінде Visa банктік төлем карточкаларының бірін 
пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз мемлекетішілік операциялар жүргізу. 

2.3. Ынталандыру – осы Қағидаларға сəйкес Науқан қатысушысына берілетін сыйлық; 
 

3. Науқанды өткізу кезеңі 
3.1. Науқанды өткізу кезеңі: 26.04.2021 ж.-дан 28.07.2021 ж.-ға дейін немесе науқандық өнімдер 

мейрамханада болған уақытқа дейін тек əр сəрсенбі күні сағат 7:00-ден 23:59-ға дейінгі 
күндізгі уақытта. 

3.2. Ұйымдастырушы кез келген уақытта Науқанды өткізу мерзімін, ынталандыруын жəне 
шарттарын толықтыру жəне/немесе өзгерту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған тəсілмен бұл туралы өз қалауы бойынша 
хабардар ете отырып, науқанды өткізуді тұтастай немесе ішінара тоқтату, тоқтата тұру, күшін 
жою құқығын өзіне қалдырады. Елеулі өзгерістер туралы ақпарат www.visa.com.kz, 
https://mcdonalds.kz веб-сайттарында орналастырылады. 
 

4. Науқанға қатысу шарттары 
4.1. Науқанға 18 жасқа толған, Қазақстан Республикасының кез келген əрекетке қабілетті азаматы, 

сондай-ақ Visa картасын ұстаушы болып табылатын, осы Қағидалардың барлық талаптарын 
тиісті түрде орындаған Қазақстан Республикасының резиденттері емес, бірақ ҚР аумағында 
тұруға ықтиярхаты бар азаматтар қатыса алады. 

4.2. Науқанға қатысу үшін: 
26.04.2021 ж. бастап 28.07.2021 ж. қоса алғандағы кезеңде немесе науқандық өнімдер 
мейрамханада бар болғанға дейін, тек əр сəрсенбі күні: 
- бір чек тізбесіндегі кез келген бургерге тапсырыс беру үшін Visa картасымен мемлекетішілік 
транзакция жасау: гамбургер, Чизбургер, Чикенбургер, екі еселенген Чизбургер, Макчикен, 
Биг Мак, Роял чизбургер, екі еселенген Роял Чизбургер, Филе-о-Фиш, екі еселенген Филе-о-
Фиш, Биг Тейсти, Чикен Тейсти (бұдан əрі-бургер) күндізгі мəзірдің əрекет ету кезеңінде 7:00-
ден 23:59-ға дейін қоса алғанда McDonald's Қазақстан мейрамханаларында McCombo немесе 
басқа науқандық өнімдерді қоспағанда; 
- осы Ережемен танысу; 
- заңнама нормаларын жəне банктік төлем карточкаларын пайдалану ережелерін сақтау. 

4.3. Науқан McDonald's жылдам қызмет көрсету мейрамханалары желісінде мына мекенжайлар 
бойынша өткізіледі: 



Алматы қаласында: 

• Төле би к-сі, 41 
• Мамыр-4 ықшамауданы, 197 
• Мұстафин к-сі, 5А 
• Минин к-сі, 14/1 (Бұхар Жырау - Байтұрсынов) 
• Розыбакиев көш. 247а  
• Райымбек даңғ. 239Г 
• Ақсай-2 ықшамауданы, 8А 
• Шевченко к-сі, 85А 
•           Тимирязев к-сі, 38/3 
• Ташкент даңғыл жолы, 17 "К", СОК "Aport Mall" 
• Маршак к-сі 151 
 
Нұр-Сұлтан қаласында: 
• Қабанбай батыр даңғ. 26 
• Бөгенбай батыр даңғ., 49 
• Сарыарқа даңғ., 9 "Д" 
 
Қостанай қаласында: 
• Тəуелсіздік к-сі, 41 
 
Ақтөбе қаласында: 
• Əбілқайыр хан даңғ., 96 
 
Қарағанды қаласында: 
• Бұхар Жырау даңғ., 75/14 
 

4.4.  Науқанға қатысу үшін негіз болып табылмайды: 
- Науқан кезеңіне дейін жəне одан кейін жасалған қолма-қол ақшасыз операциялар; 
- Қолма-қол ақша қаражатын алу немесе карт-шотты толықтыру жөніндегі операциялар. 

4.5. Науқанға ға қатысуға шектеу: 
4.5.1. Əрекет қабілеті шектеулі жəне/немесе əрекетке қабілетсіз адамдардың, сондай-ақ Қазақстан 
азаматтары болып табылмайтын адамдардың тұруға ықтиярхатсыз Науқанға қатысуға құқығы жоқ 
жəне Науқан қатысушысы деп танылмайды. 
4.5.2. 18 жасқа толмаған адамдардың қатысуға құқығы жоқ жəне олар Науқан қатысушысы деп 
танылмайды. 
4.5.3. Науқанды ұйымдастырушының өкілдері/қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туыстары 
мен отбасы мүшелері (күйеуі/əйелі, балалары, аға-інілері/апа-сіңлілері, ата-аналары) Науқанға 
Қатысушылар деп танылмайды жəне ынталандыруды алуға құқы жоқ. 

4.6. Науқанға қатыса отырып, Науқанға қатысушы оның ережелермен танысқанын жəне олардың 
шарттарымен келісетінін растайды. 

 

5. Ынталандыруды алу тəртібі 
5.1.Ынталандыруды алу үшін төменде көрсетілген барлық шарттарды орындау қажет: 

• 26.04.2021 ж. бастап 25.05.2021 ж. қоса алғандағы кезеңде немесе науқандық өнімдер 
мейрамханада бар болған кезде, күндізгі мəзір кезеңінде 7:00 бастап 23:59 қоса алғанда əр 
сəрсенбі күні, Қазақстандағы McDonald's мейрамханаларында Mccombo немесе басқа да 
науқандық өнімдерді қоспағанда, бір чек тізбесіндегі кез келген бургерге тапсырыс беру 
үшін Visa картасымен мемлекетішілік транзакция жасау; 

• Мейрамхана қызметкеріне Visa картасымен төленген транзакция чегін көрсету жəне 
хабарлау.  

• Тапсырысқа сыйлық ретінде 5 тауық қанатын алу. 
 

5.2. Науқанды алуға құқық алған науқанға қатысушылар науқанның науқанның ынталандыруын 
осы Қағидаларда айқындалған шарттарда ғана ала алады. 



5.3. Науқан айырбастауға жəне қайтаруға жатпайды. 
5.4. Ынталандыруды ақшалай баламамен немесе басқа игілікпен ауыстыруға жол берілмейді. 
5.5. Тағамның сыртқы түрі оның жарнамалық материалдардағы суреттерінен өзгеше болуы мүмкін. 
5.6. Науқанды ұйымдастырушы Науқанды ынталандыру қорының жалпы санын көбейту немесе 

азайту немесе осы Қағидаларда көзделмеген қосымша ынталандыруды науқанға қосу құқығын 
өзіне қалдырады. Егер мұндай өзгерістер орын алса, Ұйымдастырушы олар туралы осы 
Қағидаларда көзделген тəртіппен хабарлайды. 

 

6. Науқанға қатысушының құқықтары мен міндеттері 
6.1. Науқанға Қатысушының құқықтары: 

- Ережелермен танысу. 
- Науқанға осы Қағидаларда айқындалған тəртіппен қатысу. 
- Ережелердің өзгеруі туралы ақпарат алу. 

6.2. Науқанға қатысушының міндеттері: 
- Осы Ережелердің шарттарын орындау. 
- Науқанға қатысушыны науқанның ынталандыруының бірін алуға құқығы бар деп 

айқындаған жағдайда қатысушы 4-тармақта көрсетілген осы үшін қажетті барлық іс-
əрекеттерді орындауға міндетті. 

- Ұйымдастырушыға қатысушының бейнесін, дербес деректерін, фотосуретін, сұхбатын 
немесе Науқан туралы жарнамалық ақпаратты шектеусіз мерзімге жəне шектеусіз аумақта, 
осындай пайдалану үшін кез келген сыйақы төлемей тарату уақытын да оның Науқанға 
қатысуына байланысты ол туралы басқа да материалдарды пайдалану құқығын беру. 
 

7. Науқанды ұйымдастырушының құқықтары мен міндеттері 
7.1 Ұйымдастырушының Міндеттері: 

- Осы Ережелерге сəйкес науқан өткізу. 
- 4-тармаққа сəйкес осы Ережелердің барлық шарттарын дұрыс орындаған Науқанның 

барлық қатысушыларына ынталандыру беру. 
7.2. Ұйымдастырушының құқықтары: 

- Ұйымдастырушы Науқанның осы ережелері мен ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген 
барлық құқықтарды пайдаланады. 

- 4-тармақта көрсетілген барлық шарттарды орындамаған қатысушыға ынталандыру беруден 
толық не жартылай көлемде бас тарту. 

- Осы науқан ережелерінің талаптарына жауап бермейтін қатысушыға ынталандыру беруден 
бас тарту. 

- Ұйымдастырушы ынталандыру беру үшін жеке басын сəйкестендіретін қосымша 
құжаттарды талап ету құқығын өзіне қалдырады. 
 

8. Науқанға қатысушыларды оны өткізу мерзімдері мен шарттары туралы хабардар ету 
тəсілдері мен тəртібі 

8.1. Науқанға қатысушылар мен науқанняң əлеуетті қатысушыларын Науқанды өткізу тəртібі мен 
шарттары туралы хабардар ету осы Қағидаларды жəне 3.1-тармақта көрсетілген Науқанды 
өткізу кезеңінде Науқан туралы ақпаратты орналастыру арқылы жүзеге асырылады.  

8.2. Науқанды ұйымдастырушы осы Қағидаларға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. 
Науқанды өткізу кезеңі жалғасқан жағдайда немесе Қағидаларға басқа да өзгерістер енгізілген 
кезде ұйымдастырушы осындай өзгерістер мен жаңа Қағидаларды жариялайды. 
 

9. Суреттерді пайдалану жəне контентті модерациялау 
9.1. Науқанға қатысу туралы шешім қабылдай отырып, Қатысушы өзі ерікті түрде берген кез келген 

ақпаратты Ұйымдастырушы, оның уəкілетті өкілдері (осы Қағидаларға сəйкес міндеттерді 
орындау мақсатында жəне (немесе) жарнама агенттіктері жарнама мақсатында) қатысушының 
қосымша келісімін алмай жəне ол үшін қандай да бір сыйақы төлемей өңдей алатындығына 
келісім береді. 



 
10. Дербес деректер 
10.1. Науқанға қатысушы өз атынан, өз еркімен жəне өз бетінше əрекет етеді. Науқанға қатысушы 

Науқанға қатысу мүмкіндігімен жəне ынталандяру алумен байланысты жауапкершілік пен 
салдардың барлық тəуекелдерін өзіне қабылдайды. 

10.2. Қатысушының Дербес деректер субъектісі ретіндегі құқықтары. Қатысушы құқылы: 
- Ұйымдастырушының оның дербес деректерінің иесі / басқарушысы ретінде орналасқан жері 

туралы мəліметтерді алуға; 
- Дербес деректерді қорғау туралы заңнама бұзылған жағдайда заңда көзделген құқықтық 

қорғау құралдарын қолдануға. 
10.3. Дербес деректерді өңдеуді Ұйымдастырушы өз бетінше жүзеге асыра алады немесе 

құпиялылықты сақтау шартымен шарттың негізінде басқа операторларға бере алады. 
10.4. Ұйымдастырушы Қатысушы орналастырған дербес деректерді оларға заңсыз немесе 

кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, 
таратудан, сондай-ақ басқа да заңсыз əрекеттерден қорғау үшін ешқандай жауапты болмайды. 
Ұйымдастырушы қатысушының осындай дербес деректерді орналастыру жөніндегі іс-
əрекеттерінің нəтижесінде үшінші тұлғалардың құқықтарының бұзылғаны үшін жауапты 
болмайды. 

10.5. Ұйымдастырушы қатысушының осы Ереженің 10-тармағына сəйкес алған жеке деректері 
заңнамада белгіленген салықтарды төлеу, салық органдары алдындағы есептілік жəне тиісті 
ынталандыруды жеткізуді ресімдеу үшін ғана пайдаланылатындығына жəне (оның ішінде 
жария етілмеуіне) кепілдік береді. 

10.6. Күмəн туғызбау үшін Науқан Бастамашысы ешқандай дербес деректерді бермейді жəне 
өңдемейді. 
 

11. Басқа шарттар 
11.1. Науқан қатысушысы осы Науқан ережелерін орындамаған жағдайда ынталандыру 

берілмейді. 
11.2. Ұйымдастырушының Науқанды өткізуге байланысты барлық мəселелер бойынша шешімі 

түпкілікті болып табылады жəне қайта қарауға жатпайды. 
11.3. Ұйымдастырушы осы Қағидалардың 8-тармағында көзделген тəртіппен Науқан туралы 

қосымша ақпаратты орналастыру құқығын өзіне қалдырады. 
11.4. Ұйымдастырушы Науқанды ынталандыруды тоқтата тұру немесе беруден бас тарту 

құқығын өзіне қалдырады, егер: 
- Қатысушы ұйымдастырушыға Қағидаларда көзделген барлық ақпаратты ұсынбаса; 
- Қатысушы осы Науқан ережелерінің басқа қағидаларын бұзса, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған басқа жағдайларда болса; 
- Егер ұйымдастырушыда Қатысушының Науқанға қатысуының адалдығына күмəн туындаса. 

11.5. Ынталандыруды алған сəттен бастап қатысушы оның кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе 
бүліну тəуекелін дербес көтереді. Ұйымдастырушы Қатысушы алған ынталандыруды одан əрі 
пайдаланғаны үшін жауапты болмайды. 

11.6. Ұйымдастырушы Науқанға қатысушылармен жазбаша келіссөздерге немесе кез келген 
басқа байланыстарға кірмеу құқығын өзіне қалдырады.  

11.7. Науқанға қатысушы Науқанға қатыса отырып, осы ережелермен танысу фактісін жəне 
олармен өзінің толық жəне сөзсіз келісетінін растайды. 

11.8. Науқанға қатыса отырып, əрбір қатысушы өзінің ұйымдастырушы туралы өзі берген 
ақпаратты маркетингтік жəне/немесе кез келген басқа мақсатпен, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін əдістермен (оның ішінде үшінші тұлғаларға беру 
арқылы) пайдалануға, атап айтқанда, оның атын, тегін, қатысушының бейнесін, сұхбатын 
немесе жарнамалық / маркетингтік мақсатпен, оның ішінде, бірақ бұқаралық ақпарат 
құралдарында, кез келген баспа, аудио - жəне бейнематериалдарда, БАҚ-пен сұхбаттарда (оның 
ішінде оның аты-жөні мен бейнелері) жариялау сондай-ақ аумақ, уақыт жəне пайдалану тəсілі 
бойынша қандай да бір шектеулерсіз ақпаратты, хабарламаларды (оның ішінде жарнамалық 
сипаттағы) жəне т.б. беру үшін жəне мұндай пайдалану ешбір жағдайда ұйымдастырушымен 



жəне / немесе кез келген үшінші тұлғамен келісілмейді. Мұндай келісімді ұсыну ҚР азаматтық 
заңнамасын жəне "дербес деректер жəне оларды қорғау туралы" ҚР Заңында қарастырылады»  

11.9. Егер «ынталандыру алудан бас тарту» себебі бойынша қайтарылған жағдайда, қатысушы 
оны қайта талап ете алмайды. Мұндай ынталандырудя алмау жөніндегі шағымдар 
қабылданбайды. 

11.10. Егер қандай да бір себеппен осы Науқанның кез келген аспектісі, компьютерлік вирустармен 
залалдану, Интернет желісі жұмысындағы ақаулар, манипуляциялар, санкцияланбаған араласу, 
бұрмалау, техникалық ақаулар жəне ұйымдастырушы бақыламайтын, оның орындалуын, 
қауіпсіздігін, адалдығын, тұтастығын немесе тиісті түрде өткізілуін бұрмалайтын немесе оған 
қатысы бар кез келген басқа себеп бойынша туындаған себептерді қоса алғанда 
жоспарланғандай жүргізіле алмаса, Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша Науқанның 
өткізілуін жоя, тоқтата тұруға немесе өзгерістер енгізуге құқылы. 

11.11. Науқанға қатысушылардың барлығы Науқанға байланысты өздері шеккен барлық 
шығындарды өз бетінше төлейді. 

11.12. Науқанның барлық нəтижелері мен Ұйымдастырушының шешімі түпкілікті жəне 
шағымдануға жатпайды. 

11.13. Күмəн тудырмас үшін, бастамашы, Visa Inc. жəне олардың кез келген үлестес тұлғалары 
ұйымдастырушы болып табылмайды, Нацқанға қатысушыларды анықтауға жəне/немесе 
ынталандыруды тапсыруға қатыспайды жəне ұйымдастырушының қағидаларды, Қазақстан 
Республикасының заңнамасын сақтауы үшін жауапты болмайды, сондай-ақ Қатысушылардың 
талаптары бойынша жауап бермейді. 


