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 داخلي

 (RDCMEمسابقة إنستغرام لليوم العالمي للسكري برعاية روش ديابيتيس كير الشرق األوسط )

 

 البنود والشروط

 

غوغل أو أية منصات أخرى لوسائل  هذه المسابقة ال تخضع ألية رعاية أو تبٍن أو إشراف من قبل فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر أو
 التواصل االجتماعية .

 

   المنظم والمشاركون .1

 

 .RDCMEإن ُمنظم هذه المسابقة هو روش ديابيتيس كير الشرق األوسط المشار إليها فيما يلي بـ  .1.1

 

لية: اإلمارات التايشترط أن يكون الداخلون في هذه المسابقة )أي كل "مشارٍك" أو "أنت"( من مواطني أو ُمقيمي الدول  .1.2
 مصرسعودية، لبنان، األردن أو المملكة العربية الالعربية المتحدة، الكويت، 

 

مشاركة في هذه الوشركاتها الفرعية أو التابعة لها وأهاليهم والوكالء وأي أطراف أخرى  RDCMEيحظر على موظفي   .1.3

  .الفوز بهاالمسابقة أو 

 

 توافق على االلتزام )دون حد أو شرط( بهذه البنود والشروط.باشتراكك في هذه المسابقة، تقر بأنك  .1.4

 

  المسابقة  .2

 

 

 ..2019نوفمبر  30وتنتهي في  2019نوفمبر  7تبدأ المسابقة في  .3.1

 

على إنستغرام، واحًدا باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة  RDCMEسيتم مشاركة منشوران لإلعالن عن المسابقة على صفحة  .3.2

 العربية.

 

 فائًًزا واحًدا وفقًأ لما ورد في تلك البنود والشروط. RDCMEتختار  .3.3

 

                                                                             

 كيفية االشتراك في المسابقة .3

 

 

 .RDCMEيجب على المشاركين متابعة صفحة إنستغرام الخاصة بـ  .3.4

 

 إما على منشور اإلعالن باللغة العربية أو اإلنجليزية. WDD2019يجب على المشاركين التعليق بـ # .3.5

 

 

 شروط المسابقة .4

 

 

بدخولك في هذه المسابقة، فإنك تتواصل معنا إلكترونيًا. وأنك توافق على تلقي االتصاالت الُمتعلقة بالعرض منا إلكترونيًا.  .4.1
وسائل إلكترونية أخرى. وأنك توافق على كافة كما يحق لنا التواصل معك من خالل البريد اإللكتروني أو الهاتف أو أية 

االتفاقات واإلشعارات وعمليات الكشف واالتصاالت األخرى التي نقدمها لك إلكترنيًا على أن تفي بكافة الشروط القانونية 
 التي يجب أن تمتثل إليها وسائل االتصال هذه.
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. وأنك RDCMEلوبة ألغراض تلك المسابقة لشركة كما يجب أن تُقر بأنك ترغب في الكشف عن بياناتك الشخصية المط .4.2

لمعلوماتك وبياناتك الشخصية المطلوبة إلى شركاتها الفرعية التي قد توجد خارج البالد التي  RDCMEتوافق على أن نقل 

ُجمعت فيها والتي يحتمل أن تقع خارج المناطق الُمبينة أعاله. أنك تعي تماًما أن تلك المعلومات الشخصية يتم خزينها 
قة مني، إال إن تم ذلك بمقتضى اللوائح والقوانين بأمان، وأنه لن يتم كشفها ألي طرف ثالث آخر دون أي موافقة مسب

 المعمول بها.

 

الحق في استبعاد أية مدخالت غير مكتملة أو غير واضحة، أو التي ال تستوفي الشروط على نحو آخر  RDCMEتمتلك  .4.3

  غير ما هو ُمبين في هذه البنود والشروط.

 

 

  الضمانات .5

 

 

وشركاتها الفرعية تماًما وتعويضها عن كافة  RDCMEينبغي أن توافق وتتعهد بالحماية الكاملة والدفاع عن وإبراء طرف  .5.1

المطالبات واألضرار والخسائر والمسؤوليات وااللتزاما وأسباب إقامة الدعوى، والدعاوي واألحكام والطلبات والجزاءات 
و طبيعة كانت، التي قد أو تلحق بـها أو تتعرض لها أو تتكبدها أو تكون والرسوم والنفقات والمدفوعات من أي نوع أ

مسؤولة عنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة كنتيجة أو سبب ينشأ عن تلك المسابقة وفقًا لما تم التصريح به أدناه أو ألي 
 د والشروط.انتهاك أو مخالفة ألي من التزاماتك، وعهودك، وإقراراتك ومضاناتك بموجب تلك البنو

 

 

 بموجب ذلك: RDCMEتضمن  .5.2

 

 ضمن نطاق الحق الممنوح لها بمقتضى هذه البنود والشروط؛ RDCMEأن تتصرف  )أ(

 

 

 

 الجائزة .6

 برو 11هاتف أيفون  

 

 

أشخاص عشوائيًا ممن علقوا أسفل إما المنشور العربي  10بتصفية المشاركين على أن تختارح من بينهم  RDCMEتقوم  .6.1

 على إنستغرام باستخدام أداة / برنامج اختيار الفائز عشوائيًا من قبلها. RDCMEأو اإلنجليزي وقاموا بمتابعة صفحة 

 .RDCMEاستبيان يُطلب منهم ملئه وإعادة إرساله إلى  أشخاص الذين وقع عليهم االختيار وإرسال 10يتم التواصل مع  .6.2

 بمراجعة االستبيانات، حيث ينبغي علي المرشح الُمختار: RDCMEتقوم  .6.3

 أن يكون على عالقة وثيقة بالسكري )أي يعاني من السكري أو أن أحد أفراد أسرته المباشرين يعاني من السكري( .1.3.1

 يُقيم في النطاقات الجغرافية الُمبينة أعاله .1.3.2

 وعندها ينتقل المرشح إلى الجولة النهاية ويتم وضع اسمه / اسمها في برنامج االختيار العشوائي لالسم. .1.3.3

 وبعدها يتم اإلعالن عن اسم الفائز الذي يحدده هذا البرنامج. .1.3.4

 بواسطة بائع الطرف الثالث. RDCMEيتم توصيل الجائزة إلى الفائز بالنيابة عن  .1.3.5

 عدم التمكن من التواصل مع الفائز خالل أسبوع من تاريخ اإلعالن عن فوزه بالجائزة.يجب اختيار فائز آخر في حالة  .1.3.6

 ينبغي على المشاركون التأكد من دقة بياناتهم. يشمل ذلك البيانات التي يتم تقديمها في االستقصاء. .1.3.7

 يتم استبعاد الحسابات الوهمية تلقائيًا. .1.3.8

 يجب أن تكون حسابات المشاركين عامة. .1.3.9

 وذويهم المشاركة في المسابقة. RDCMEفي ال يحق لموظ .1.3.10
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 RDCMEينبغي على المشاركين الموافقة على أي استخدام لبياناتهم من قبل  .1.3.11

 إن دارسة االستقصاء جزًءا ال يتجزأ من هذه المسابقة، ويتم مشاركتها مع كل مشترك من خالل اإلنترنت. .1.3.12

كل الحق في سحب الجائزة ومنحها لشخص أخر ضمن القائمة المختصرة للمرشحين حال  RDCMEتمتلك  .1.3.13

 اكتشافها تقديم مرشح ما بيانات مزورة.

 

: فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر في اليوم الموافق RDCMEيتم نشر اسم الفائز على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بـ  .6.4

 .2019ديسمبر  7

 .RDCMEشرة إلى عنوان الفائز حسبما ورد لـ يتم إرسال الجائزة مبا  .6.5

 

 بالحق في نشر اسم الفائز ومدينته وبلده  أو الترويج ألي جائزة تُقدم كهدية بعد انقضاء تاريح المسابقة. RDCMEتتمتع  .6.6

إن لم يبدي الفائز أي رغبة في نشر  بإخطار الفائز عن طريقة البريد اإللكتروني أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي. RDCMEتُقوم 

  خطيًا منذ أن تم إخطاره بفوزه بالمسابقة. RDCMEمثل تلك البيانات، ينبغي عليه إخطار 

 

يتم التقيد بالجائزة المعلن عنها أعاله وهي غير قابلة للتحول وال يُصرف لها بديل نقدي أو ائتماني أو االستعاضة عن جائزة  .6.7
 المعروضة بأخرى بديلة .

 

 البيانات الشخصية .7

 RDCME سياسة خصوصية

   

 إخالء المسؤولية .8

 

  بحقها في رفض الوفاء بأي مدخل إذا تم اعتباره بمثابة إساءة أو انتهاك لبنود وشروط تلك المسابقة. RDCMEتحتفظ  .9.1

 

مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة من أي نوع كانت ناتجة عن أي مشارك أو يتم التعرض  RDCMEلن تكون  .9.2

 لها من خالله بموجب هذه المسابقة.

 

 RDCMEفي حالة نشوب أي نزاع حول تفسير أو تنفيذ لتلك القواعد بخصوص أي مسألة تتعلق بالمسابقة، يكون قرار   .9.3

 نهائيًا ال رجعه فيه.

 

ة أو سلطة مختصة بأن أي جزء من تلك البنود والشروط غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل إذا قضت أي محكم .9.4
 لإلنفاذ، فإن هذا الجزء يتم فصله عن باقي الشروط التي تظل سارية إلى أقصى حد يسمح به القانون.

 

 


