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І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Пад пі шы ся на «Род ную 

пры ро ду» (да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін 
з 7 са ка ві ка па 30 чэр ве ня 2014 го да ўключ на з мэ тай сты му-
ля ван ня рос ту пад піс кі на ча со піс «Род ная пры ро да» на дру гі 
квар тал 2014 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста-
но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» (да лей — уста но ва), мес ца 
зна хо джан ня: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 
УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ
3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся на «Род-

ную пры ро ду» сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра 
гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» — і скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ
4. Рэ клам ная гуль ня «Пад пі шы ся на «Род ную пры ро ду» 

пра во дзіц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на ча со піс 
«Род ная пры ро да» на дру гі квар тал 2014 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і 
які афор міў і апла ціў пад піс ку на ча со піс «Род ная пры ро да» 
на дру гі квар тал або пер шае паў год дзе 2014 го да. Удзель ні-
кам рэ клам най гуль ні не мо жа быць асо ба, якая зна хо дзіц ца 
ў пра цоў ных ад но сі нах з ар га ні за та рам, муж (жон ка) та кой 
асо бы, яго бліз кія сва я кі, а так са ма асо бы, якія зна хо дзяц ца 
з та кой асо бай у сва яц кіх ад но сі нах.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад-
піс чы кам на ад рас уста но вы з 7 са ка ві ка па 14 кра са ві ка 2014 
го да вы ра за ная з ча со пі са або га зе ты за поў не ная карт ка 
ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Род най пры ро ды», якая змя шча ец-
ца ў ча со пі се «Род ная пры ро да» і га зе це «Звяз да» ў пе ры яд 
з 7 са ка ві ка па 11 кра са ві ка 2014 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель-
ні ка. Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, 
вы клю ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад-
ксе ра ка пі ра ва ныя або тыя, якія па сту пі лі ўста но ве пас ля 
16 кра са ві ка 2014 го да па паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да 
ўдзе лу ў Гуль ні не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ
9. Для пра вя дзен ня Гуль ні ўста но ва ства рае ка мі сію па пра-

вя дзен ні рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся на «Род ную пры ро ду» 

(да лей — Ка мі сія) у на ступ ным скла дзе:
Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес ні ца ды рэк та ра рэ дак-

цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — 
стар шы ня Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:
Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў-

сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;
Ляў ко віч Але на Ле а ні даў на — на мес ні ца га лоў на га рэ дак-

та ра рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста-
но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Стэль мах Але на Ана толь еў на — на мес ні ца га лоў на га рэ-
дак та ра рэ дак цыі ча со пі са «Род ная пры ро да» рэ дак цый на-
вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чы ца ад дзе ла пад-
піс кі і перс пек тыў ных пра ек таў рэ дак цый на-вы да вец кай уста-
но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

10. Ка мі сія кі ру ец ца ў сва ёй дзей нас ці рэг ла мен там.
11. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць 

удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.
V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ
12. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

18 кра са ві ка 2014 го да а 12 га дзі не ў па мяш кан ні ўста но вы па 
ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

13. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу ўсе карт кі ўдзель ні каў змя-
шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва юц ца, і ся род удзель ні каў 
ра зы гры ва ец ца прыз — ліч ба вы фо та апа рат.

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель-
нік, чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні-
ка, якую пры ро зыг ры шы пры за вы цяг не вы пад ко вым чы нам 
са скры ні хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні або 
прад стаў ні коў не за леж ных ар га ні за цый. На карт цы ўдзель ні ка 
над піс ва ец ца вый гра ны прыз і рас піс ва юц ца чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам 
і пуб лі ку юц ца да 28 кра са ві ка 2014 го да ўключ на ў га зе це 
«Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 28 кра са ві ка 2014 го да да сы лае пе ра-
мож цу па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пісь мом 
з ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ 
ПРЫ ЗОЎ

16. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў-
лен не пе ра мож цам паш пар та або да ку мен та, які 
па цвяр джае асо бу, і ары гі на ла аба не мен та або 
кві тан цыі аб пад піс цы на ча со піс «Род ная пры ро-
да» на дру гі квар тал або пер шае паў год дзе 2014 
го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за прад стаў ні ка 
пе ра мож ца ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на 
атры ман не пры за, паш парт і ары гі нал аба не мен-
та або кві тан цыі аб пад піс цы на ча со піс «Род ная 
пры ро да» на дру гі квар тал або пер шае паў год дзе 
2014 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож ца, які вый граў прыз, аба не мен-
та або кві тан цыі аб пад піс цы на ча со піс «Род ная пры ро да» 
на дру гі квар тал або пер шае паў год дзе 2014 го да з'яў ля ец ца 
пад ста вай для ад мо вы ў вы да чы яму пры за ў су вя зі з тым, 
што ён не ад па вя дае па тра ба ван ням, якія прад' яў ля юц ца да 
ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 5 гэ тых Пра ві лаў.

18. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін па 30 чэр ве-
ня 2014 го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: г. Мінск, вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за вы клю-
чэн нем вы хад ных і свя точ ных дзён. Рас хо ды, звя за ныя з пры ез-
дам пе ра мож цаў па атры ман не пры за, уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за 
або за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 30 чэр ве ня 2014 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за пра да-

стаў лен не пад атко вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх 
па дат каў, пра ду гле джа ных дзей ным за ка на даў ствам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з атры ман нем пры зоў.

29. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх 
ім ёны, фо та здым кі, ліс ты і ін тэр в'ю мо гуць быць вы ка ры ста ны 
ўста но вай у лю бых рэ клам ных і/або ін фар ма цый ных ма тэ ры-
я лах, звя за ных з Гуль нёй. Яны так са ма зга джа юц ца да ваць 
ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам ных ма тэ ры я лаў у су вя зі з Гуль-
нёй без вы пла ты яко га-не будзь да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. 
Усе пра вы на та кія пуб лі ка цыі на ле жаць уста но ве.

30. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся 
на «Род ную пры ро ду» да па чат ку рэ клам най гуль ні бу дуць 
апуб лі ка ва ны су мес на з рэ кві зі та мі іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 
ў га зе це «Звяз да».

31. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры маць 
па тэ ле фо не (017) 287 18 38.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі рэ клам най гуль ні 
№ 2313 ад 28.02.2014 г., вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Шу кай це карт ку ўдзель ні ка гуль ні ў блі жэй шых ну ма рах 
га зе ты і ў №2 ча со пі са «Род ная пры ро да»!

№ 
п/п

Наз ва
Колькасць 

(шт.) 
Ца на за шт. з 

ПДВ (руб.)
 Уся го з ПДВ 

(руб.)

1. 
Ліч ба вы фо та апа рат 

NІKON Coolpіx L820, РФ
1 2 299 000 2 299 000

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся на «Род ную 
пры ро ду» скла дае 2 299 000 (Два міль ё ны дзвес це дзе вя нос та дзе-
вяць ты сяч) бе ла рус кіх руб лёў.

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ 
«ПАД ПІ ШЫ СЯ НА «РОД НУЮ ПРЫ РО ДУ»

Гэ тай вяс ной, ша ноў ныя чы та чы, вы мо-
жа це па це шыць ся бе і сва іх бліз кіх цу доў-
ны мі па да рун ка мі. 

Якім чы нам? Па-пер шае, афор міў шы пад-
піс ку на ІІ квар тал на глян ца вы, з шы коў ны мі 
фо та здым ка мі, ілюст ра ва ны ча со піс «Род ная 
пры ро да» . Гэ та но вы пра ект Вы да вец ка га до-
ма «Звяз да» па пра ву лі чыц ца най леп шым у 
кра і не ілюст ра ва ным ча со пі сам аб пры ро дзе. 
Вяс на з ім не бу дзе сум най — на ста рон ках 
што ме сяч на га вы дан ня вы зной дзе це ці ка-
выя фак ты з жыц ця на ва коль на га ася род дзя, 
ін тэр в'ю з на ву коў ца мі-пры ро да знаў ца мі, па-
ра ды па до гля дзе рас лін і хат ніх лю бім цаў. І, 

без умоў на, фо та. Без пе ра больш ван ня — уні-
каль ныя, зроб ле ныя леп шы мі фо та май стра-
мі, яны па до раць вам са праўд нае ад чу ван не 
ед нас ці з род най пры ро дай.

Але гэ та яшчэ не ўсе вяс но выя па да рун кі ад 
«Звяз ды». Вы пі саў шы ча со піс «Род ная пры ро да» 
на ІІ квар тал, вы мо жа це стаць ула даль ні кам фо-
та апа ра та з уль тра зу мам, які да зва ляе зды маць 
пту шак, звя роў і на ват на ся ко мых на знач най 
ад лег лас ці. Каб пры няць удзел у ро зыг ры шы 
гэ тай тэх ні кі, трэ ба, афор міў шы пад піс ку, за-
поў ніць гэ ты ку пон і пры слаць яго на ад рас: 
220013, Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, Вы да-
вец кі дом «Звяз да», «Род ная пры ро да».

Цал кам маг чы ма, у хут кім ча се ме на ві та 
ва шы фо та з'я вяц ца на ста рон ках ча со пі са!

Да рэ чы, вік та ры на «Сцеж ка мі род най пры-
ро ды», пы тан ні якой апуб лі ка ва ны ў «Звяз-
дзе» 1 са ка ві ка, пра цяг ва ец ца. Пер шыя ад-
ка зы ўжо ёсць, але (ска жам вам па сак рэ це) 
не ўсе пра віль ныя. Так што вы яшчэ ма е це 
шанс стаць ула даль ні ка мі ад мыс ло вых пры-
зоў ад «Звяз ды».

Вяс на — час сюр пры заў і спраў джа ных 
жа дан няў. За ста вай це ся з на мі — 

і вы пе ра ка на е це ся ў гэ тым!

СТАНЬ ЦЕ БЛІ ЖЭЙ ДА РОД НАЙ ПРЫ РО ДЫ!
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