
 

წამახალისებელი გათამაშების  მოწყობის პირობები 

(რეგლამენტი) 

2018 წლის 22 აგვისტო 

1. წამახალისებელი გათამაშების მომწყობი:  

შპს „უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ“ 

გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი:202461406 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. #71, მე-3 სართული 

მომსახურე ბანკი:სს თიბისი ბანკი 

ბანკის კოდი: TBCBGE22 

ა/ა: GE71TB1182836020100005 

 

2. კონკრეტული პროდუქციის (მომსახურების) ჩამონათვალი და პროდუქციის (მომსახურების) აღწერა 

შპს „უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ“-ი (შემდგომში - „ორგანიზატორი კომპანია“ ან „უნიქარდი“) დაფუძნდა 

2009 წელს საქართველოში. იგი ეწევა ლოიალური დაგროვებითი ბარათებით მომსახურებას. ორგანიზატორმა 

კომპანიამ 2010 წელს განხორციელა დაგროვებითი ბარათის - უნიქარდის ემისია.  

უნიქარდი ლოიალობის უნიკალური დაგროვებითი პროგრამაა, რომლის მეშვეობითაც უნიქარდის ბარათის 

მფლობელები, სხვადასხვა სექტორის სავაჭრო და მომსახურების იმ ობიექტებში, რომლებიც ორგანიზატორი 

კომპანიის სახელშეკრულებო პარტნიორები არიან, საქონლის, ნივთის ან მომსახურების შეძენისას აგროვებენ 

ქულებს უნიქარდის ბარათზე/უნიქარდის ანგარიშზე. დაგროვებული ქულების სანაცვლოდ ორგანიზატორი 

კომპანიის მეშვეობით შესაძლებელია სხვადასხვა სახის ნივთის, ვაუჩერის ან მომსახურების მიღება.  

ამჟამად გაცემულია 2,000,000-ზე მეტი უნიქარდის ბარათი და პროექტში ჩართულია სავაჭრო და 

მომსახურების სფეროში არსებული 350-მდე კომპანია (შემდგომში „პარტნიორი კომპანია“). 

3. მომგებიანი თამაშობის ჩატარების ვადა და ადგილი/ საპრიზო ფონდის გათამაშების თარიღი და 

მისამართი 

3.1. წამახალისებელი გათამაშება დაიწყება  2018 წლის 17 სექტემბერს 00:00 საათიდან და გაგრძელდება  - 2018 

წლის 11 ნოემბრის  22:00 საათამდე (შემდგომში „გათამაშების სრული პერიოდი“). უნიქარდის ბარათის 

მფლობელების მიერ  გათამაშების ბილეთების მიღება განხორციელდება წინამდებარე რეგლამენტის მე-9 

განყოფილების 9.3. პუნქტის შესაბამისად 2018 წლის 17 სექტემბრის 00:00 საათიდან - 2018 წლის 31 

ოქტომბრის 24:00 საათამდე. ამასთანავე ბარათის მფლობელები, რომლებიც მიიღებენ (დააგენერირებენ) 

ბილეთებს   ავტომატურად ჩართვებიან გათამაშებაში და ექნებათ შანსი მოიგონ პრიზი.  

3.2.  წამახალისებელი გათამაშება გაიმართება ორ ეტაპად შემდეგნაირად: 

პირველ ეტაპზე გათამაშება განხორციელდება „მცირე“ დოლურას პრინციპით. საპრიზო ფონდის გათამაშება 

განხორციელდება  2018 წლის 20 სექტემბრიდან ყოველდღე, გარდა კვირისა, სულ 39 ჯერ, შემდეგნაირად: 

 

გათამაშების 
# 

პირველი ეტაპი - მცირე 

დოლურას საპრიზო ფონდის 

გათამაშების  ადგილი 

გათამაშების  

მისამართი 

გათამაშების 

თარიღები 

გათამაშების 

დაწყების 

დროის 

შუალედი 

ბილეთის მიღების 

(გენერირების)  

თარიღი*  

1 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გამზ. #71, 

III სართული 20.09.2018 12:00-14:00 17.09.2018 

2 სპარის მაღაზია #173 

ქ. ბათუმი- ჭავჭავაძის 

78/88 21.09.2018  17:00-20:00 18.09.2018 

3 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 22.09.2018 12:00-14:00 19.09.2018 



 

4 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 24.09.2018 12:00-14:00 

20.09.2018 

 

5 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 25.09.2018 12:00-14:00 21.09.2018 

6 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 26.09.2018 12:00-14:00 

22.09.2018 

23.09.2018 

7 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 27.09.2018 12:00-14:00 24.09.2018 

8 სპარის მაღაზია #130 

ქ. ქუთაისი- 

რუსთაველის 141 28.09.2018 17:00-20:00 25.09.2018 

9 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 29.09.2018 12:00-14:00 26.09.2018 

10 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 01.10.2018 12:00-14:00 27.09.2018 

11 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 02.10.2018 12:00-14:00 28.09.2018 

12 ავერსის აფთიაქი 

ქ. თბილისი, ალ. 

ყაზბეგის გამზ. #8 03.10.2018 17:00-20:00 

29.09.2018 

30.09.2018 

13 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 04.10.2018 12:00-14:00 01.10.2018 

14 სპარის მაღაზია #221 

ქ. თბილისი, კოსტავა, 

26 მაისის მიმდებარე 

ტერიტორია 05.10.2018 17:00-20:00 02.10.2018 

15 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 6.10.2018 12:00-14:00 03.10.2018 

16 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 8.10.2018 12:00-14:00 04.10.2018 

17 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 9.10.2018 12:00-14:00 05.10.2018 

18 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, III 

სართული 10.10.2018 12:00-14:00 

06.10.2018 

07.10.2018 

19 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 11.10.2018 12:00-14:00 08.10.2018 

20 სპარის მაღაზია #166 

ქ. რუსთავი, 

მესხიშვილის ქ. 12 12.10.2018 17:00-20:00 09.10.2018 

21 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 13.10.2018 12:00-14:00 10.10.2018 

22 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 15.10.2018 12:00-14:00 11.10.2018 

23 ორგანიზატორი კომპანიის ქ.თბილისი, ვაჟა 16.10.2018 12:00-14:00 12.10.2018 



 

უნიქარდის ოფისი ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 

24 ავერსის აფთიაქი 

ქ. თბილისი, ვაჟა-

ფშაველა გამზ. #39 17.10.2018 17:00-20:00 

13.10.2018 

14.10.2018 

25 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 18.10.2018 12:00-14:00 15.10.2018 

26 სპარის მაღაზია #190 

ქ. მარნეული, 26 

მაისის ქუჩა 19.10.2018 17:00-20:00 16.10.2018 

27 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 20.10.2018 12:00-14:00 17.10.2018 

28 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 22.10.2018 12:00-14:00 18.10.2018 

29 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 23.10.2018 12:00-14:00 19.10.2018 

30 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 24.10.2018 12:00-14:00 

20.10.2018 

21.10.2018 

31 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 25.10.2018 12:00-14:00 22.10.2018 

32 სპარის მაღაზია 

ქ. თბილისი, ვაჟა-

ფშაველას გამზირი 

№2 26.10.2018 17:00-20:00 23.10.2018 

33 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 27.10.2018 12:00-14:00 24.10.2018 

34 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 29.10.2018 12:00-14:00 25.10.2018 

35 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 30.10.2018 12:00-14:00 26.10.2018 

36 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 31.10.2018 12:00-14:00 

27.10.2018 

28.10.2018 

37 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 01.11.2018 12:00-14:00 29.10.2018 

38 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 02.11.2018 12:00-14:00 30.10.2018 

39 

ორგანიზატორი კომპანიის 

უნიქარდის ოფისი 

ქ.თბილისი, ვაჟა 

ფშაველას გაზმ. #71, 

III სართული 03.11.2018 12:00-14:00 31.10.2018 

 

* ბილეთის მიღების (გენერირების) თარიღში მოცემულია იმ ბილეთების გენერირების თარიღი, რომელიც 

ცხრილის  შესაბამისი ველის გათამაშების თარიღებში მიიღებენ მონაწილეობას. 

მეორე ეტაპზე  გათამაშება განხორციელდება „დიდი“ დოლურას პრინციპით. „დიდი“ დოლურას პრინციპით 

საპრიზო ფონდის გათამაშება გაიმართება  2018 წლის 11 ნოემბერს, ტელეკომპანია „იმედი“-ს სტუდიაში, 



 

მდებარე შემდეგ მისამართზე თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა #5. პრიზების გათამაშება და გამარჯვებულების 

გამოვლენა განხორციელდება პირდაპირ ეთერში 18:30 საათიდან  30 წუთის განმავლობაში.  

4. მომგებიანი თამაშობის მოგების გაცემის ადგილი, თარიღი და ზღვრული ვადა 

პრეტენზიის განხილვის ვადა 

4.1. წამახალისებელი გათამაშების პირველი და მეორე ეტაპის („მცირე“ და „დიდი“ დოლურას) საპრიზო 

ფონდის  ყოველი გათამაშებიდან მეორე სამუშაო დღეს მოგებული ბილეთის ნომერი გამოქვეყნდება 

უნიქარდის ვებ - გვერდზე www.unicard.ge. თუ მეორე სამუშაო დღე დაემთხვევა დასვენების ან უქმე დღეს 

მაშინ მოგებული ბილეთის ნომერი გამოქვეყნდება დასვენების/უქმე დღ(ეებ)ის მომდევნო, პირველივე 

სამუშაო დღეს, მაგრამ არაუგვიანეს გათამაშებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადისა. 

4.2. „მცირე“ დოლურას პრინციპით (გათამაშების პირველი ეტაპი) გათამაშებაში გამოვლენილი 

გამარჯვებული ბარათის მფლობელები მოგებული პრიზის მიღების მიზნით შესაბამის ადგილას გამოცხადებას  

შეძლებენ გათამაშებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში,   შემდეგ ადგილას და დროს: 

 

პრიზის სახეობა 
მოგების გაცემის 

ადგილი (ობიექტი) 
მისამართი 

მოგების გაცემის დღე და 

დრო  

ყველა სახეობის 

პრიზი 

ორგანიზატორი 

კომპანიის  

მომსახურების 

ცენტრი 

ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. 

#71 

ორშაბათი-პარასკევი   

09:30-18:30სთ 

შაბათი  10:00-17:00სთ 

ყველა სახეობის 

პრიზი 

ორგანიზატორი 

კომპანიის   

მომსახურების 

ცენტრი 

ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №67 

(ს/ც გრანდმოლი) 

ორშაბათი-პარასკევი 

10:00-18:00 სთ 

შაბათი 10:00-17:00 სთ 

ყველა სახეობის 

პრიზი 

ორგანიზატორი 

კომპანიის  

მომსახურების 

ცენტრი 

ბათუმი, ი.ჭავჭავაძის ქუჩა № 31, 

(ტექნიკის მაღაზია ალტაოქეი) 

ორშაბათი-პარასკევი -

10:00-18:00 სთ 

შაბათი  10:00-17:00სთ 

ყველა სახის 

ვაუჩერი და 

უნიქარდის 

ქულა* 

ტექნიკის მაღაზია 

ალტაოქეი 

დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი, 

მე-16 კმ, (ს/ც თბილისი მოლი) 

ორშაბათი-პარასკევი 

10:00-19:00სთ 

შაბათი 10:00-17:00სთ 

ყველა სახის 

ვაუჩერი და 

უნიქარდის 

ქულა* 

ტექნიკის მაღაზია 

ალტაოქეი 

სამგორის II დასახლება, 

ალექსანდრე თვალჭრელიძის 

ქუჩა, 2, (ს/ც ისთ ფოინთი) 

ორშაბათი-პარასკევი 

10:00-19:00სთ 

შაბათი 10:00-17:00სთ 

ყველა სახის 

ვაუჩერი და 

უნიქარდის 

ქულა* 

ტექნიკის მაღაზია 

ალტაოქეი 

ახალი კუკია, ვაგზლის მოედანი, 

2, (ს/ც თბილისი ცენტრალი) 

ორშაბათი-პარასკევი 

10:00-19:00სთ 

შაბათი 10:00-17:00სთ 

 

* უნიქარდის ბარათის მფლობელი გამარჯვებული ვინც მოიგებს უნიქარდის 20 (ოცი) ქულას ორგანიზატორი 

კომპანიის მიერ, მოგების ადგილზე გამოცხადების გარეშე, დისტანციურად იდენტიფიკაციის გავლის შემდგომ 

დაერიცხება მოგებული 20 უნიქარდის ქულა უნიქარდის ანგარიშზე,  თუ ასეთი გამარჯვებულის 

იდენტიფიცირება შესაძლებელი იქნება დისტანციურად. 
 

4.3. „დიდი“ დოლურას პრინციპით (გათამაშების მეორე ეტაპი) გათამაშებაში გამოვლენილი გამარჯვებული 

ბარათის მფლობელები მოგებული პრიზის მიღების მიზნით მოგების გაცემის ადგილზე გამოცხადებას  

შეძლებენ გათამაშებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში (საერთო ვადა) ორგანიზატორი 

კომპანიის მომსახურების ცენტრში შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #71, მე-3 სართული. 

სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 09:30 საათიდან – 18:30 საათამდე, შაბათი 10:00 საათიდან-17:00 

საათამდე. 

http://www.unicard.ge/


 

4.4. „დიდი“ და „მცირე“ დოლურას პრინციპით გამოვლენილი გამარჯვებულებისათვის პრიზის გადაცემა 

განხორციელდება გამარჯვებული ბარათის მფლობელისთვის მოგების გაცემის ადგილზე გამოცხადებისა და 

მისი იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს 6 (ექვსი) კალენდარული დღისა; 

4.5. გამარჯვებულად ითვლება პირი, რომლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები (სახელი და გვარი, პირადი 

ნომერი) დაემთხვევა უნიქარდის სისტემაში არსებულ, მოგებულ ბილეთზე მითითებული ბარათის 

მფლობელის მონაცემებს; 

4.6. გამარჯვებული ბარათის მფლობელი ვალდებულია ორგანიზატორ კომპანიას წარუდგინოს პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, გამარჯვებული ბარათის მფლობელის იდენტიფიცირება განხორციელდება 

წარდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.  

4.7. თუ უნიქარდის ბარათის მფლობელმა, რომელმაც წამახალისებელი გათამაშების პერიოდში დააგროვა 

გათამაშების ბილეთები, თუმცა გათამაშებისა და გამარჯვებულის გამოვლენამდე შეწყვიტა ორგანიზატორ 

კომპანიასთან ხელშეკრულება (გააუქმა უნიქარდის ანგარიში - ე.წ. დახურა ანგარიში) ამ შემთხვევაში 

უნიქარდის ბარათზე დაგროვებული უნიქარდის ქულები უქმდება და ასევე უქმდება მასზე 

დაგროვებული/მიღებული წამახალისებელი გათამაშების ბილეთები.  

4.8. იმ შემთხვევაში თუ ბარათის მფლობელის ვინაობის დადგენა ვერ განხორციელდება უნიქარდის 

სისტემაში არსებული მონაცემებით, გამარჯვებულ პირად ითვლება ბარათის წარმდგენი, რომლის ბარათის 

ნომერიც დაემთხვევა მოგებულ ბილეთზე არსებულ ნომერს, და თუ იგი გაივლის ორგანიზატორი კომპანიის 

ბარათის მფლობელის ნამდვილობის/იდენტიფიკაციის დადგენის შიდა სტანდარტულ პროცედურას; 

4.9. გამარჯვებულად არ ჩაითვლება ბარათის მფლობელი, რომელიც გამოცხადდება ბარათით პრიზის 

გაცემის ადგილას და რომლის ბარათის ნომერი დაემთხვევა მოგებულ ბილეთზე არსებულ ნომერს, მაგრამ 

მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემები (სახელი და გვარი, პირადი ნომერი) არ დაემთხვევა ორგანიზატორი 

კომპანიის სისტემაში მითითებულ საიდენტიფიკაციო მონაცემს. ორგანიზატორი კომპანია არ იღებს 

მონაწილეობას ბარათის ერთი ან მეორე პირის კუთვნილების თაობაზე წარმოშობილ დავაში; ამასთანავე 

ორგანიზატორი კომპანია უფლებას იტოვებს განახორციელოს გამარჯვებულის იდენტიფიკაცია 

ორგანიზატორი კომპანიის შიდა იდენტიფიკაციის პროცედურის  სხვა ფორმებითაც და ამ შემთხვევაში  

ორგანიზატორი კომპანია უფლებას იტოვებს  განახორციელოს გამარჯვებულის მონაცემ(ებ)ში 

მექანიკური/მცირედი შეცდომების კორექტირება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

4.10.  პრიზის გაცემის დროს ბარათის მფლობელის იდენტიფიკაცია განხორციელდება: 

- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე - თუ უნიქარდის სისტემაში პირის 

იდენტიფიცირება ხერხდება; 

-     პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და უნიქარდის ბარათის საფუძველზე  -   თუ უნიქარდის 

სისტემაში პირის იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება, ამ შემთხვევაში განხორციელდება უნიქარდში არსებული 

პირის ნამდვილობის/იდენტიფიკაციის სტადარტული პროცედურა; 

4.11. გათამაშებაში გამოვლენილ გამარჯვებული ბარათის მფლობელს არ აქვს  პრიზის სანაცვლოდ თანხის 

მიღების მოთხოვნის უფლება; 

4.12. ორგანიზატორი კომპანია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ, პრიზის გაცემის 

შეუძლებლობის შემთხვევაში (ასეთის არსებობისას) შესთავაზოს გამარჯვებულ პირს ალტერნატიული,  სხვა 

იგივე ღირებულების პრიზი ან ექვივალენტი თანხა; 

4.13. პრიზის გაცემისთვის დადგენილ ვადაში (30 კალენდარული დღე) გამარჯვებული პირის 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პრიზი  მიიჩნევა  გაუთამაშებლად; 

4.14. ორგანიზატორი კომპანიის მიერ პრიზის გათამაშებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პრეტენზი(ებ)ის 

მიღება განხორციელდება ორგანიზატორი კომპანიის  მისამართზე მდებარე ქ. თბილისში, ვაჟა ფშაველას 71, 

მე-3 სართული, ან ელ ფოსტაზე - info@unicard.ge, ყოველ სამუშაო დღეს 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.  

ორგანიზატორი კომპანიის მიერ პრიზის გათამაშებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე  პრეტენზი(ებ)ის 

განხილვა ხორციელდება ორგანიზატორი კომპანიისათვის პრეტენზიის წარმოდგენიდან/გაცხადებიდან  5 

(ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში. ამასთანავე გათამაშების პირველ და მეორე ეტაპებზე პრეტენზიის წარდგენა 

შესაძლებელია არაუგვიანეს გათამაშებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.  

4.15. წამახალისებელ გათამაშებაში აშშ-ს და ვენეციის ტურის მოგების შემთხვევაში, ორგანიზატორი 

კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას საელჩოს მხრიდან წარმოშობილ ნებისმიერი სახის შეზღუდვაზე; 
 

5. მომგებიანი თამაშობის ბილეთების რაოდენობა და ნუმერაცია 

5.1. წამახალისებელი გათამაშების ბილეთების რაოდენობა ჯამურად შეადგენს 1 000 000 ბილეთს; 

5.2. ბილეთები დაიბეჭდება შემდგომი ნუმერაციით: 0000001-დან 1000000-ის ჩათვლით; ბილეთზე 

განთავსებულია  კომპანიის დასახელება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, უნიქარდის გათამაშების 

ლოგო, ბილეთის ნომერი და ნებართვის ნომერი . 



 

5.3. გამარჯვებული პირის  გამოსავლენად ბილეთზე მიეთითება უნიქარდის ბარათის ნომერი, რომელიც 

შედგება 16 ნიშნა ციფრისგან. მაგ: XXXX XXXX XXXX XXXX, ასევე აღრიცხვის გამარტივებისათვის ბილეთზე 

დატანილი იქნება ბილეთის ნომერი ბარკოდის სახით.   

5.4.   საჯაროობის უზრუნველყოფა 
წარმოდგენილი გათამაშების ბილეთის ნიმუშის შესაბამისად, ბილეთის ზომის სიმცირის გამო 

ტექნოლოგიურად ვერ ხერხდება მასზე სრულად იქნას განთავსებული კანონმდებლობით დადგენილი 

ინფორმაცია. ორგანიზატორი კომპანია საჯაროობას და მოთამაშეებისათვის მათ დაუბრკოლებლად 

მიწოდებას უზრუნველყოფს სრულყოფილი ინფორმაციის თავის ვებ გვერდზე www.unicard.ge-ზე 

განთავსებით .  

 

6. ბილეთების დაანგარიშება 

6.1. წამახალისებელი გათამაშების ბილეთების რაოდენობა ფორმირდება  (გენერირდება) შემდეგი 

ქმედებების საფუძველზე: 

 უნიქარდის ანგარიშზე დაგროვებული უნიქარდის ქულებით (უნიქარდის ანგარიშზე დაკავშირებული 

ყველა უნიქარდის ბარათის საშუალებით დაგროვებული ქულებით). 

 კონვერტირებული უნიქარდის ქულების მიხედვით (ქულების ბილეთებზე გადაცვლით); 

 ბარათის მფლობელის მიერ უნიქარდის ვებ გვერდზე საკუთარ პროფაილში რეგისტრირებული 

მონაცემების ერთჯერადად განახლება/გადამოწმების შედეგად;  

 სოციალურ ქსელ Facebook-ზე, უნიქარდის გვერდზე სხვადასხვა აქტივობის განხორციელების შედეგად;  

(იხილეთ რეგლამენტის მე-9 ნაწილი,წამახალისებელი გათამაშების ზოგადი აღწერილობა, ბილეთის მიღების 

პირობები 9.3. პუნქტი,). 

 
 

6.2. უნიქარდის ბარათის მფლობელის იმდენი ბილეთი განთავსდება  „დიდ“ დოლურაში, რამდენი 

გათამაშების ბილეთიც ექნება მიღებული ბარათის მფლობელს წამახალისებელი გათამაშების ბილეთების 

მიღების სხვადასხვა წყაროთი, გათამაშების დასრულებამდე. ამასთანავე საეჭვო ოპერაციების ან/და 

დახურული ანგარიშების მიერ დაგენერირებული ბილეთები წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობას 

ვერ შეძლებენ, ასეთი ტიპის ბილეთები ორგანიზატორი კომპანიის მიერ დოლურაში არ განთავსდება  მათი 

დროულად  იდენტიფიცირების  შემთხვევაში. 

7. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მიზეზი 

7.1. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მიზეზია: 

 კომპანიის ცნობადობის გაზრდა; 

 დამატებითი მოტივაციის შექმნა  ბარათის მფლობელებისათვის  გაააქტიურონ უნიქარდის სერვისებით 

სარგებლობა; 

 უნიქარდის ბარათის გამოყენების ჩვევის დამკვიდრების ხელშეწყობა; 

 უნიქარდის ბარათის მფლობელების კმაყოფილების დონის ზრდა. 

 

8. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მიზანი 

8.1.   წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მიზანია:   

 უნიქარდის ბარათის მომხმარებელთა წახალისება - სტიმულირება; 

 ორგანიზატორი კომპანიისა და მისი მომსახურების შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც გამოიწვევს 

ორგანიზატორი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული მომსახურებით დაინტერესებულ მომხმარებელთა 

რაოდენობის სწრაფ ზრდას;  

 ბარათის მფლობელთა ლოიალურობის გაზრდა; 

 დამატებითი მოტივაციის შექმნა მომხმარებლებისათვის გაააქტიურონ უნიქარდის სერვისებით 

სარგებლობა; 

 მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის ზრდა; 

 პარტნიორი კომპანიების პროდუქციის/მომსახურების გაყიდვების ხელშეწყობა; 

 ახალი პარტნიორი კომპანიების მოზიდვა.  
 

9. წამახალისებელი გათამაშების ზოგადი აღწერილობა 

 

http://www.unicard.ge/


 

9.1. წამახალისებელი გათამაშების პერიოდია: 2018 წლის 17 სექტემბერიდან  - 2018 წლის  11 ნოემბრის  

ჩათვლით (შემდგომში „გათამაშების სრული პერიოდი“), ხოლო ბარათის მფლობელების მიერ გათამაშების 

ბილეთების მიღება განხორციელდება  წინამდებარე  რეგლამენტის მე-9 განყოფილების 9.3. პუნქტის 

შესაბამისად 2018 წლის 17 სექტემბრის 00:00 საათიდან - 2018 წლის 31 ოქტომბრის 24:00 საათამდე 

(შემდგომში ბილეთების გენერირების პერიოდი). 

9.2.  უნიქარდის ბარათის ყველა მფლობელი, რომელიც წამახალისებელი გათამაშების ბილეთების 

გენერირების პერიოდში მიიღებს გათამაშების ბილეთებს ავტომატურად ჩაერთვება გათამაშებაში. 

9.3. გათამაშების ბილეთის მიღების პირობას წარმოადგენს: 
 

1) გათამაშების პერიოდში უნიქარდის ანგარიშზე ჯამურად 10 ქულის დაგროვება. ამ შემთხვევაში ბარათის 

მფლობელი ავტომატურად მიიღებს გათამაშების 2 (ორ) ცალ ბილეთს და ყოველ დამატებით დაგროვებულ 10 

ქულაზე ბარათის მფლობელი ასევე ავტომატურად მიიღებს 2 (ორი)  ცალ ბილეთს  (ბილეთის სანაცვლოდ 

ქულის ჩამოწერა არ ხდება). 

2) უნიქარდის ანგარიშზე დაგროვებული 15 ქულის კონვერტირებით  მომხმარებელი მიიღებს გათამაშების 2 

(ორი) ცალ ბილეთს (15 უნიქარდის ქულის 2 ცალ გათამაშების ბილეთზე გადაცვლა); 

3) გათამაშების პერიოდში უნიქარდის ვებ გვერდზე www.unicard.ge ბარათის მფლობელის მიერ პროფაილში 

რეგისტრირებული მონაცემების გათამაშების მთელი პერიოდის განმავლობაში ერთჯერადად 

განახლება/გადამოწმებისათვის ბარათის მფლობელი ავტომატურად მიიღებს  გათამაშების 2 (ორი) ცალ 

ბილეთს (ბილეთის სანაცვლოდ ქულის ჩამოწერა არ ხდება); 

4)  სოციალურ ქსელში „Facebook”-ის უნიქარდის გვერდზე, სხვადასხვა ტიპის აქტივობის დროს, როდესაც 

შესაბამისი გამარჯვებულის გამოვლენა მის ცოდნაზე, ინტელექტზე, სიმარჯვეზე და მოხერხებულობაზე  

იქნება დამოკიდებული. აღნიშნული თითოეული აქტივობების ფარგლებში გამარჯვებულს 

გადაეცემა/დაუგენერირდება 1 (ერთი) ცალი ბილეთი.  

9.4. გათამაშებაში მონაწილე უნიქარდის ბარათის მფლობელები უფლებამოსილნი არიან წამახალისებელ 

გათამაშებაში დაგროვებული ბილეთების რაოდენობა შეამოწმონ უნიქარდის ვებ გვერდზე (www.unicard.ge), 

პირად პროფაილში. ბარათის ის მფლობელები, რომლებიც არ ფლობენ პირად პროფაილს უფლებამოსილნი 

არიან ნებისმიერ დროს შექმნან პირადი პროფაილი დაგროვებული გათამაშების ბილეთების შემოწმებისა და 

სხვა შესძლებლობების  ხელმისაწვდომობის მიზნით.  

9.5. ქულების დაგროვება შესაძლებელია გათამაშების პერიოდში არსებული უნიქარდის ყველა პარტნიორი 

კომპანიის ობიექტებში,  მთელი საქართველოს მასშტაბით; 

9.6. გათამაშება განხორციელდება ორ ეტაპად პირველ ეტაპზე განხორციელდება გათამაშება „მცირე“  

დოლურას წესით, ხოლო მეორე ეტაპზე „დიდი“ დოლურას წესით. 

9.7. გათამაშება განხორციელდება შემთხვევითობის პრინციპით დოლურადან ამოღებული ბილეთების 

საფუძველზე; 

9.8. წამახალისებელი გათამაშების ბილეთს გააჩნია მოგების ორმაგი შანსი, მიუხედავად იმისა „მცირე“ 

დოლურაში ჩავარდნილმა ბილეთმა მოიგო თუ არა პრიზი, „დიდ“ დოლურაში მოხვდება  გათამაშების ყველა 

ბილეთი (გარდა საეჭვო ოპერაციების მქონე ან დახურული ანგარიშების მიერ გენერირებული ბილეთისა); 

9.9.  გათამაშების შესახებ ინფორმაცია ბარათის მფლობელებს მიეწოდებათ უნიქარდის მომსახურების 

ცენტრში, უნიქარდის ვებ გვერდზე, სატელევიზიო რეკლამის ან/და სხვა მასობრივი საინფორმაციო არხების 

და ორგანიზატორი კომპანიის პარტნიორი კომპანიების საშუალებით; 
  

 

გათამაშების წესი 

9.10. „მცირე“ დოლურას წესით გათამაშება დაიწყება 2018 წლის 20 სექტემბრიდან  და გაგრძელდება  2018 

წლის 3 ნოემბრის ჩათვლით, კვირა დღის გარდა  (დეტალურად იხილეთ 3.2. პუნქტის ცხრილი); 

9.11. 2018 წლის 11 ნოემბერს, „დიდი“ დოლურას საპრიზო ფონდის  გათამაშების დღეს ყველა ბილეთი 

(გარდა დახურული ანგარიშისა და საეჭვო ოპერაციების ბილეთებისა) მოთავსდება დოლურაში; 

9.12. წამახალისებელი გათამაშებების მსვლელობისას დოლურადან შემთხვევითობის პრინციპით ბილეთის 

ამოღების საშუალებით გაირკვევა იღბლიანი ბარათის ნომერი; 

9.13. უნიქარდის სისტემაში უნიქარდის ბარათის ნომრის საშუალებით განხორციელდება გამარჯვებული 

ბარათის მფლობელის ვინაობის და საკონტაქტო მონაცემების დადგენა, რის შემდგომაც მოხდება უნიქარდის 

ბარათის მფლობელთან დაკავშირება (პირის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობის შემთხვევაში); 

9.14. ორგანიზატორი კომპანია უფლებას იტოვებს ბარათის მფლობელის იდენტიფიკაციის შემთხვევაში, 

სატელეფონო ჩართვა გამარჯვებულთან განახორციელოს პირდაპირ ეთერში, ასევე ორგანიზატორი კომპანია 

უფლებას იტოვებს სატელეფონო ჩართვა გამარჯვებულთან განახორციელოს  „მცირე“ დოლურის 

გათამაშებების დროსაც; 

http://www.unicard.ge/
http://www.unicard.ge/


 

9.15. ბარათის მფლობელი ითვლება გამარჯვებულად მიუხედავად იმისა, მოხერხდება თუ არა მასთან 

დაკავშირება ან თუ იგი უარს განაცხადებს გათამაშების დღეს პირდაპირ ეთერში ჩართვაზე. 

9.16. პრიზების გათამაშების რიგითობა მოცემულია მე-11 განყოფილებაში და დანართ #1 -ში. 
 

10. წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობა 

10.1.გათამაშებაში მონაწილეობის უფლება ეძლევა უნიქარდის მფლობელ ფიზიკურ პირს, რომელიც 

დააკმაყოფილებს წინამდებარე რეგლამენტში მითითებულ პირობებს; 

10.2.საკმარისი რაოდენობის უნიქარდის ქულის დაგროვების შემთხვევაში უნიქარდის ბარათის მფლობელი 

ავტომატურად ხდება გათამაშების მონაწილე; 

10.3.გათამაშებაში მონაწილეობას არ მიიღებენ ორგანიზატორი კომპანიის, თანამშრომლები და მათი ოჯახის 

წევრები (მეუღლე, შვილები, მშობლები, და-ძმა).  
 

11.  საპრიზო ფონდი, პრიზების ჩამონათვალი, მათი რაოდენობა, ერთეულის ღირებულება და  

გათამაშების რიგითობა 

11.1. წამახალისებელი გათამაშების საპრიზო ფონდის საერთო ღირებულება შეადგენს 519,454.0874 ლარს 

საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, აღნიშნული საპრიზო ფონდიდან  პირველი ეტაპის გათამაშების 

(„მცირე“ დოლურას პრინციპით გათამაშების) პრიზების ჯამური ღირებულება შეადგენს 155,843.1749  ლარს 

საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ხოლო გათამაშების მეორე ეტაპის („დიდი“ დოლურას პრინციპით 

გათამაშების)  საპრიზო ფონდი შეადგენს 363,610.9125 ლარს საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით.  

11.2. წამახალისებელი გათამაშების პირველი და მეორე ეტაპის პრიზების ჩამონათვალი, რაოდენობა, 

ერთეულის ღირებულება და სხვა მონაცემები მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: 

# პრიზების ჩამონათვალი 
„დიდი“ დოლურას 

პრიზების დასახელება 
რაოდენობა 

ერთეულის  

ღირებულება 

საშემოსავლო 

გადასახადის  

ჩათვლით 

ჯამური 

ღირებულება 

საშემოსავლო  

გადასახადის  

ჩათვლით 

1 
მშენებარე უძრავი ქონება 

თბილისში 

მშენებარე უძრავი ქონება 

თბილისში 1 
1 83302.8375 83302.8375 

2 
მშენებარე უძრავი ქონება 

თბილისში 

მშენებარე უძრავი ქონება 

თბილისში 2 
1 90959.5750 90959.5750 

3 ავტომობილი ავტომანქანა  2 70934.0000 141868.0000 

4 სკუტერი სკუტერი 2 9981.2500 19962.5000 

5 მოგზაურობა 
მოგზაურობა აშშ-ში და 

ნასას ტური* 
1 11055.5000 11055.5000 

6 მოგზაურობა მოგზაურობა ვენეციაში** 1 5962.5000 5962.5000 

7 
უნიქარდის 5000 ქულიანი  

ხელფასი 

უნიქარდის ხელფასი 12 

თვის მანძილზე 
2 5250.0000 10500.0000 

სულ 10   363610.9125 

# პრიზების ჩამონათვალი 
მცირე დოლურას პრიზების 

დასახელება 
რაოდენობა 

ერთეულის 

ღირებულება 

საშემოსავლო 

გადასახადის  

ჩათვლით 

ჯამური 

ღირებულება 

საშემოსავლო 

გადასახადის  

ჩათვლით 

1 მობილური ტელეფონი Iphone X 1 
                    3,874.3250  

                                  
3,874.3250  

2 მსხვილი ტექნიკა ტელევიზორი 3 
                        487.5041  

                                  
1,462.5124  



 

3 კომპიუტერული ტექნიკა ნოუთბუქი 2 
                        749.9875  

                                  
1,499.9750  

4 მსხვილი ტექნიკა სარეცხი მანქანა 2 
                        690.0000  

                                  
1,380.0000  

5 წვრილი ტექნიკა ბლენდერი 45 
                          62.4875  

                                  
2,811.9375  

6 ტანსაცმლის ვაუჩერი 
ედრესის ჯგუფის 50 

ლარიანი ვაუჩერი 
30 

                          62.5000  

                                  
1,875.0000  

7 უნიქარდის ქულა 1000 ქულა 2 
                          87.5000  

                                      
175.0000  

8 წვრილი ტექნიკა მიქსერი 46 
                          61.8750  

                                  
2,846.2500  

9 წვრილი ტექნიკა უთო 100 
                          56.2500  

                                  
5,625.0000  

10 აფთიაქი / ვაუჩერი 
ავერსის აფთიაქის 50 

ლარიანი ვაუჩერი 
50 

                          62.5000  

                                  
3,125.0000  

11 სუპერმარკეტის ვაუჩერი 
სპარის/ფუდმარტის/იოლის 

50 ლარიანი ვაუჩერი 
90 

                          62.5000  

                                  
5,625.0000  

12 ტექსტილი თაჩის 50 ლარიანი ვაუჩერი 30                           62.5000  
                                  

1,875.0000  

13 წვრილი ტექნიკა ტოსტერი 100                           43.7500  
                                  

4,375.0000  

14 უნიქარდის ქულა 500 ქულა 12                           43.7500  
                                      

525.0000  

15 
წვრილი ტექნიკა 

ჩაიდანი 100                           36.2500  
                                  

3,625.0000  

16 საწვავის ტალონები 

10 ლიტრი ევრო 

რეგულარის საწვავი 300                           29.1250  

                                  
8,737.5000  

17 აფთიაქი / ვაუჩერი 

ავერსის აფთიაქის 20 

ლარიანი ვაუჩერი 800                           25.0000  

                                
20,000.0000  

18 სუპერმარკეტის ვაუჩერი 

სპარის/ფუდმარტის/იოლის 

20 ლარიანი ვაუჩერი 501                           25.0000  

                                
12,525.0000  

19 კვება 

აზატოს 15 ლარიანი 

ვაუჩერი 100                           18.7500  

                                  
1,875.0000  

20 გართობა კინოს ვაუჩერი 2 ცალი 100                           20.0000  
                                  

2,000.0000  

21 კომპიუტერული ტექნიკა ფლეშ მეხსიერება 400                           25.0001  
                                

10,000.0500  

22 

ავტომობილის რეცხვის 

ტალონი 

ავტომობილის რეცხვის 

მომსახურება 300                           12.5000  

                                  
3,750.0000  

23 უნიქარდის ქულა 100 ქულა 1000                             8.7500  
                                  

8,750.0000  

24 უნიქარდის ქულა 50 ქულა 2257                             4.3750  
                                  

9,874.3750  

25 აფთიაქი / ვაუჩერი 

ავერსის აფთიაქის 30 

ლარიანი ვაუჩერი 50                           37.5000  

                                  
1,875.0000  

26 სუპერმარკეტის ვაუჩერი 

სპარის/ფუდმარტის/იოლის 

30 ლარიანი ვაუჩერი 136                           37.5000  

                                  
5,100.0000  

27 

ტანსაცმლის/აქსესუარების 

ვაუჩერი 

პარფოისის 30 ლარიანი 

ვაუჩერი 150                           37.5000  

                                  
5,625.0000  

28 უნიქარდის ქულა 20 ქულა 2522                             1.7500  
                                  

4,413.5000  

29 სუპერმარკეტის ვაუჩერი 

სპარის/ფუდმარტის/იოლის 

15 ლარიანი ვაუჩერი 760                           18.7500  

                                
14,250.0000  

30 სახლის ნივთები დანა-ჩანგლის ნაკრები 1                         653.6250  
                                      

653.6250  



 

31 სახლის ნივთები 

ვერა ვანგის შამპანურის 2 

ბოკალი 1                         506.2500  

                                      
506.2500  

32 სახლის ნივთები 

როიალ ალბერტის ნაკრები 

(ჩაიდანი, საშაქრე, სარძევე) 1                     1,012.5000  

                                  
1,012.5000  

33 სახლის ნივთები 

როგაშკას ვისკის ნაკრები 

(დეკანტერი და 2 ვისკის 

ჭიქა) 1                     1,068.7500  

                                  
1,068.7500  

34 სახლის ნივთები 

ლენოქსის თასის ნაკრები ( 5 

ნაჭერი: ერთი დიდი თასი 

და ოთხი პატარა თასი ) 1                         626.6250  

                                      
626.6250  

35 

მაღაზია ვეჯვუდის 

ვაუჩერი 

მაღაზია ვეჯვუდის 500 

ლარიანი ვაუჩერი 2                         625.0000  

                                  
1,250.0000  

36 

მაღაზია ვეჯვუდის 

ვაუჩერი 

მაღაზია ვეჯვუდის 250 

ლარიანი ვაუჩერი 4                         312.5000  

                                  
1,250.0000  

ჯამი 10000   155843.1749 

 

* იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის საელჩომ უარი განუცხადა გამარჯვებულ ბარათის მფლობელს ვიზის 

გაცემაზე, მას გადაეცემა რეგლამენტში მითითებული შესაბამისი ღირებულება. 

** ვენეციის ტურის შემთხვევაში, თუ შესაბამისმა სტრუქტურამ/ორგანომ უარი განუცხადა გამარჯვებულ 

ბარათის მფლობელს ვიზის გაცემაზე, მას გადაეცემა რეგლამენტში მითითებული შესაბამისი ღირებულება. 

 

 

11.3. წამახალისებელი გათამაშების „დიდი“ დოლურას პრინციპით პრიზების გათამაშების რიგითობა  

მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: 

 

გათამაშების 

რიგითობა 
პრიზის სახეობა პრიზის დასახელება რაოდენობა 

1 უნიქარდის ხელფასი 

უნიქარდის ხელფასი 12 თვის 

მანძილზე 1 

2 უნიქარდის ხელფასი 

უნიქარდის ხელფასი 12 თვის 

მანძილზე 1 

3 მოგზაურობა მოგზაურობა აშშ-ში და ნასას ტური 1 

4 მოგზაურობა მოგზაურობა ვენეციაში 1 

5 სკუტერი სკუტერი 1 

6 სკუტერი სკუტერი 1 

7 ავტომობილი ავტომანქანა  1 

8 

მშენებარე უძრავი ქონება 

თბილისში 

მშენებარე უძრავი ქონება თბილისში 

1 1 

9 ავტომობილი ავტომანქანა  1 

10 

მშენებარე უძრავი ქონება 

თბილისში 

მშენებარე უძრავი ქონება თბილისში 

2 1 

 

11.4. წამახალისებელი გათამაშების „მცირე“ დოლურას პრინციპით პრიზების გათამაშების რიგითობა  

მოცემულია წინამდებარე რეგლამენტზე თანდართულ  დანართ #1-ში . 

 

12. დამატებითი ინფორმაცია 

12.1.თუ ორგანიზატორი კომპანია მიიჩნევს ქულების დაგროვების ოპერაციას საეჭვოდ ან გაყალბებულად 

წამახალისებელი გათამაშების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე, მას უფლება აქვს არ გაითვალისწინოს ამ 



 

ოპერაციის შედეგად დაგროვებული ქულები ბილეთების რაოდენობაში  თუ დროულად მოხდა საეჭვო 

ოპერაციის იდენტიფიცირება კომპანიის მიერ.  

12.2. თუ ბარათის მფლობელი გათამაშების პერიოდში შეწყვეტს ორგანიზატორ კომპანიასთან 

ხელშეკრულებას/გააუქმებს უნიქარდის ანგარიშს მასზე დაგროვებული ბილეთებიც წინამდებარე რეგლამენტის 

4.7. პუნქტის შესაბამისად უქმდება.  

 

__________________________ 

 /ნანა ქებურია/ 

შპს „უნივერსალ ქარდ კორპორეიშენ“ -ის დირექტორი 

 


