
 المدرسة  مسابقة ديزني للعودة إلى -قواعد المنافسة  -ديزني 

م لفائز واحد )  حد طففال  وفقاا للرروف التالية  الرسوم المدرسية أل لتسديددرهم إماراتي  50,000( فرصة ربح مبلغ يصل إلى 1نقدِّ

 كيفية المشاركة:

لرابف ُيرجى تسجيل الدخول إلى حسابك على ديزني طو تسجيل الدخول على ا

en.Disneyme.com/DisneyScholarship 

    "لماذا يرعر ففلك بالتحمس للعودة إلى المدرسة؟"على السؤالطجب 

 2018 يوليو 27 تاريخ البدء:

تاريخ إغالق باب 

 المشاركة:
 ظهرا ً 00 12في تمام الساعة  2018سبتمبر  10

 قيود المشاركة:
ا 18يجب طن يكون عمرك ثمانية عرر ) متاحة  المسابقةما فوق حتى يمكنك المراركة في المسابقة.  وأ( عاما

 للمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقف.

 تفاصيل الجائزة:

ألحد  رسوم مدرسيةإماراتي تدفع  ديزني لسداد  درهم 50,000 إلى يصل غ( مبل1سيربح فائز واحد )

  األففال.

 و دفعها مباررةا للفائز من قِبل ديزني عند تقديم تأكيد خفي سيتم سداد الرسوم مباررةا إلى المدرسة ط
 لاللتحاق بالمدرسة والتأكيد على طن الرسوم قد دفعها الوالد/الوصي في مدرسة الففل.

  ال يمكن استخدام الرسوم المدرسية إال في سنة دراسية واحدة لففل واحد فقف ملتحق بمدرسة
صة من وزارة التربية والتعليم بدو لة اإلمارات العربية المتحدة، وخاضعة للتدقيق من قِبل هيئة مرخَّ

المعرفة والتنمية البررية طو دائرة التعليم والمعرفة طو وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية 
 المتحدة.

 ( إلى خمسة 4تسري الجائزة على الرسوم المدرسية لألففال الذين تتراوح طعمارهم من طربعة )
ا.15عرر )  ( عاما

  (.2019يوليو  - 2018ال يمكن الحصول على قيمة الجائزة إال للسنة الدراسية )سبتمبر 

 عملية اختيار الفائز
اًللسؤال اًإلىًاإلجابةًاألكثرًإلهام    "لماذا يرعر ففلك بالتحمس سيتمًاختيارًالفائزينًمنًجانبًلجنةًتحكيمًاستناد 

 للعودة إلى المدرسة؟"

 تنفيذ الجائزة:
يجب على الفائز تزويد موعد انتهاء المسابقة.   ( من2) إسبوعينًغضونًفيًبالفائزًديزنيًشركةًستتواصل

 ديزني بالمستندات الالزمة إلثبات االلتحاق بالمدرسة حتى يتمّكن من الحصول على قيمة الجائزة.

خدمات 

العمالء/تفاصيل 

 االتصال:

رسالة طو إرسال  help@disney.co.ukتًالعمالءًعلىًفيًحالةًوجودًأيًأسئلة،ًيُرجىًاالتصالًبخدما
 على هذا العنوان  The Walt Disney Company Limited Dubai لرركة 

,502566ًًالبريدًعنوانً،(7ً)ًالسابعًالطابق,708ًً-706ًًمبنىًأرجانًروتانا،ًمكتبًً،شارعًالصفوح

 ًًًً.المتحدةًالعربيةًاإلماراتًدبي،
 مع وضع عنوان المسابقة

  األحكام والشروط العامة لسحوبات الجوائز والمسابقات

ُتعد مراركتك موافقةا منك و)حيثما ينفبق( من طحد والديك طو األوصياء عليك على المتفلبات الموّضحة في قواعد المسابقة، 

 واألحكام والرروف العامة التالية، وجميع المواد الترويجية.

ل.. 1   التأهُّ

اديزني  امتالك حسابا  نيجب على المرتركي)ط(  .1  .طساسي مفلب إن وجائزة, ال تنفيذ حتى  المسابقة مدة فوال , ساريا

ا، ومتاح لك المراركة في المسابقة )ُيرجى االّفالع على18)ب( في حال كان عمرك طقل من ثمانية عرر ) .2 قواعد  ( عاما

ا عل ى العمر(، ولم تكن تمتلك حساباا على ديزني، قد المسابقة طو الموقع اإللكتروني؛ حيث إن بعض مسابقاتنا تضع قيودا

ا من طحد الوالدين طو األوصياء عليك قبل طن يمكننا تفعيل حسابك وقبول مراركتك في المسابقة. وال تصبح  نحتاج إذنا

ا على إذن من طحد .انتهاء المسابقة مراركتك صحيحة ما لم يتم تفعيل حسابك الجديد قبل تاريخ  ُيرجى الحصول دائما

ا الحصول على إذن د الوالدين طو األوصياء عليك قبل المراركة في المسابقة فع الفاتورة قبل المراركة في وُيرجى دائما

  المسابقة عبر اإلنترنت طو من خالل االتصال الهاتفي.

خص آخر )ج( المراركة غير متاحة لموظفي ديزني )طو طفراد طسرهم ذوي القرابة المباررة(، طو وكاالتها، طو طي ر .3
  مرتبف بركٍل مهني بهذه المسابقة.



وال ُيسمح بالمراركات عبر الوكالء طو الجهات  )د( ُيسمح بمراركة واحدة بحٍد طقصى لكل رخص ما لم ُيذكر خالف ذلك. .4
وُيحظر استخدام المراركات طو األصوات طو غير ذلك من  الخارجية طو استخدام هويات وعناوين بريد إلكتروني متعددة.

ل جميع هذه المراركات )طو األصوات(.الب   رامج التلقائية وسيتم إلغاء تأهُّ
  )هـ( يتعّين إتمام المراركات في المسابقة قبل تاريخ إغالق باب المراركة. .5
ل، .6 طو لمنح طي جائزة للفائز  )و( تحتفظ ديزني بالحق في طي وقت في فلب إثبات هوية، للتحقق من استيفاء رروف التأهُّ

ا طو   لرخص يحل محل . رخصيا

  المعلومات الشخصية.. 2

)ط( للمراركة في المسابقة، سنفلب منك إما تسجيل الدخول إلى حسابك على ديزني طو االرتراك لفتح حساب على ديزني.  .1
ا من جانب ديزني )انقر  لالّفالع  هناوسيتم استخدام معلوماتك الرخصية بما يتوافق مع سياسة الخصوصية المنرورة حاليا

ا للترويج ع ليها(، وقد يتم تمريرها إلى وكالئنا إلدارة المسابقة طو إرسال الجوائز. سنستخدم معلوماتك الرخصية طيضا
للمسابقة ومنتجات وخدمات ديزني )بما في ذلك المنتجات والخدمات ألي رريك يقدم الرعاية طو بخالف ذلك يرارك في 

سبيل المثال ال الحصر، التلفزيون والقنوات عبر اإلنترنت وقنوات النرر المسابقة( في طي وسائل إعالم، بما في ذلك على 
 واألنظمة األساسية لربكات التواصل االجتماعي. 

)ب( لن ُتستخدم المعلومات الرخصية ألغراض التسويق المبارر إال فقف في حال الموافقة على تسلُّم مواد تسويق مستقبلية  .2
 لرخصية مع ديزني من قبل، من المحتمل طن تكون قد نفّذت ذلك مسبقاا(. من ديزني )في حال تسجيل معلوماتك ا

  اختيار الفائزين. .3
( أيام عمل 10في سحب عشوائي يتم في غضون عشرة )حب الجوائز، سيتم اختيار الفائز )أ( بالنسبة إلى س .1

  من جميع المشاركات الصحيحة/الصالحة المستلمة.انتهاء المسابقة من تاريخ 
استناًدا إلى  لجنة تحكيممن  المهارات، سيتم اختيار الفائز بة إلى مسابقات الجوائز المستندة إلى)ب( بالنس .2

  معايير التحكيم الواردة في قواعد المسابقة أو صفحات المسابقة فقط.
)ج( بالنسبة إلى مسابقات الجوائز التي نطلب فيها إرسال أو تحميل أو بخالف ذلك توفير المحتوى األصلي  .3

  ضع للتحكيم:ليخ
( يحق لديزني دون إلزام التخفيف من حدة جميع المشاركات وتحتفظ بحقها في عدم قبول 1) .1

المشاركات غير المقبولة تقنًيا، أو التي تحتوي على مادة غير الئقة )أي مادة تحتوي على تشهير 
  ام والشروط العامة.أو بذاءة أو مادة مسيئة بخالف ذلك( أو تنتهك أًيا من قواعد المسابقة أو األحك

( من خالل المشاركة في المسابقة تؤكد وتوافق أنت )وأحد والديك أو األوصياء عليك إن كان 2) .2
عاًما( على )أ( أنك أنت وهو تملكان المحتوى الُمرسل أو تملكان الحقوق  18عمرك أقل من 

( أن المحتوى ال )بواألذونات الالزمة دون الحاجة إلى دفع مبلغ إلى أي شخص أو جهة أخرى، 
أن لديك إذن جميع األفراد الذين يظهرون في )ج( ينقل أو ينتهك حقوق أي شخص آخر عن علم 

المحتوى و)د( أنه مسموح لديزني بإعادة إنتاج واستخدام المشاركة الُمرسلة من جانبك في أي 
رنت وقنوات وسائط )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التلفزيون، والقنوات عبر اإلنت

النشر، واألنظمة األساسية لشبكات التواصل االجتماعي( في أي مكان في العالم ودون حد زمني 
لتنفيذ المسابقة واختيار الفائزين )ما قد يتضّمن نشر معلوماتك الشخصية ومحتواك للتصويت العام 

ول وأي فائزين بالمراكز الختيار الفائزين الذين يصلون إلى المرحلة النهائية أو الفائز بالمركز األ
التالية( وألي وجميع األغراض الترويجية ذات الصلة للترويج للمسابقة وللترويج لديزني بصفة 

عامة دون إشعار آخر لك، سواء بنسب العمل لك أو بدون، وبدون اشتراط الحصول على إذن منك 
  أو تقديم مبلغ مالي لك أو ألي شخص آخر أو جهة أخرى.

زني بالحق في اختيار مجموعة من المشاركات ونشر أسماء األشخاص الذين يصلون إلى )د( تحتفظ دي .4
  وال يعني نشر أي مشاركة أنك فزت. المرحلة النهائية في الموقع اإللكتروني للمسابقة.

)هـ( ستتم مراجعة المشاركات في المسابقة و/أو المشاركات المختارة للمشاركة في المرحلة النهائية من  .5
  جانب لجنة من المحكمين،

وسيتم اختيار فائز )وفائزين بالمراتب التالية( لكل جائزة متاحة، وسيتم هذا االختيار وفًقا لمعايير التحكيم 

وللمحكمين وحدهم الحق في اتخاذ قرار  حة المشاركة في المسابقة.الواردة في قواعد المسابقة أو في صف

  بشأن منح كل جائزة وفق تقديرهم الخاص والمطلق.

)و( تحتفظ ديزني بالحق في أن تطلب من الفائزين )أو أحد والديهم أو األوصياء عليهم( توقيع نموذج خطي  .6
  شاركة قبل منح أي جائزة.للتنازل عن الحقوق، وطلب إثبات هوية، والتحقق من صحة الم

)ز( قرار ديزني نهائي الختيار مشارك في المرحلة النهائية أو فائز ونحتفظ بالحق في عدم الرد على أي  .7
  رسائل مرتبطة بهذه المسألة.

  تأكيد الجائزة وقبولها. .4



منح الجائزة ولم  ( تطلبنا رًدا من أي فائز )أو أحد والديه أو األوصياء عليه( قبل1)أ( في أي وقت في حال ) .1
نحصل على رد بعد بذل قدر معقول من الجهد لالتصال وفي خالل فترة معقولة من الوقت )أو بحلول التواريخ 

( رفض أحد الفائزين )أو أحد والديه أو األوصياء عليه( قبول الجائزة؛ أو 2الواردة في قواعد المسابقة(، أو )
( عدم تسلُّم المستندات المطلوبة 4فائز أو األوصياء عليه؛ أو )( تعّذر على ديزني االتصال بأحد والدي ال3)

( كان الفائز غير متاح؛ تحتفظ ديزني 5المبينة في قواعد المسابقة من جانب ديزني في الوقت المحدد؛ أو )
بحقها في سحب الحق في الجائزة ومنح الجائزة إلى فائز بديل يتم اختياره في نفس وقت سحب االسم األول 

  سماء األولى( أو التحكيم بفوزه.)األ
)ب( سيتم استخدام أي جائزة تتم إعادتها أو يتعّذر تسليمها وفًقا لتقدير ديزني الخاص لمسابقة أخرى أو يتم  .2

  وال تتحمل ديزني أي مسؤولية تجاه أي شخص لم يرد. التبرع بها ألغراض خيرية.
  تنفيذ الجائزة: .5

ائز بديلة، باستثناء أنه في حال وقوع ظروف خارجة عن تحكم ديزني )أ( ال تتوّفر أي مبالغ نقدية أو جو .1
)و/أو أي شريك للرعاية يقدم أي جائزة( تحتفظ ديزني بالحق في تقديم جائزة بديلة مماثلة بقيمة مساوية أو 

رة وال يجوز نقل ملكية الجوائز أو بيعها تحت أي ظرف لكن يمكن نقلها في حال مشاركة أحد أفراد األس أكبر.
  نيابًة عن طفل.

)ب( باستثناء ما هو مذكور في وصف الجائزة، يكون الفائزون وحدهم مسؤولين عن جميع التكاليف  .2
  الشخصية اإلضافية والتكاليف المرتبطة بالمطالبة بالجائزة.

ل. .6   اإللغاء أو إلغاء التأهُّ

ل   )ط( تحتفظ ديزني بالحق في إلغاء تأهُّ

لُمرسلة إلى وجهة غير صحيحة طو غير المكتملة طو التالفة طو المفقودة طو غير المقروءة طو غير ( المراركات المتأخرة طو ا1)

  الصالحة.

  ( المراركات التي لم يتم خاللها تقديم تصريح سليم من طحد األبوين طو نموذج مفلوب للتنازل عن الحقوق.2) .2
م( في اإلساءة إلى سمعة ديزني )كما تحدد ديزني وفقاا ( المراركون الذين قد يتسبب سلوكهم )و/طو سلوك طحد والديه3) .3

  لتقديرها الخاص(.

ل  )ب( تحتفظ ديزني بالحق في تعديل طو تعليق طو إلغاء طو إنهاء المسابقة طو تمديدها طو استئناف فترة تقديم المراركات طو إلغاء تأهُّ

تنفيذ المسابقة بركٍل عادل طو سليم ألسباب تقنية طو  طي مرارك في طي وقت دون إرعار مسبق وسيتم ذلك في حال تعّذر ضمان

قانونية طو غير ذلك من األسباب طو في حال ارتباه ديزني في تالعب طي رخص بالمراركات طو النتائج، طو تقديم  لمعلومات غير 

  صحيحة طو تصرف  بركٍل غير طخالقي بأي ركل آخر.

  مسؤولية ديزني. .7
يتعّذر على ديزني ضمان الوصول  ر اإلنترنت أو التصويت العام عبر اإلنترنت:)أ( بالنسبة إلى للمشاركات عب .1

أو  Facebookالمتواصل أو غير المتقطع أو اآلمن إلى المواقع اإللكترونية )بما في ذلك صفحاتها على 
Twitter  أو الشبكات االجتماعية األخرى( وهي غير مسؤولة عن أي انقطاع ناتج عن مشكالت تقنية أو

في حال حدوث مشاكل تقنية، ستعتبر المشاركات أو  الف ذلك نظًرا ألحداث خارجة عن تحكمها المعقول.بخ
عمليات التصويت ملغاة وسيتم اختيار الفائز من جانب لجنة من المحكمين أو من خالل وسيلة اختيار عادلة 

  أخرى.
به القانون، ال تقبل أي مسؤولية )ب( نظمت ديزني هذه المسابقة بحسن نية، ولكنها إلى أقصى حد يسمح  .2

  عن أي خسائر أو أضرار ألي شخص ناتجة عن المشاركة في المسابقة أو أي جانب من أي جائزة مقدمة.
)ج( ال تعد ديزني مسؤولة عن وال تؤيد أو تضمن اآلراء أو وجهات النظر أو النصائح أو التوصيات  .3

أو غير ذلك من  Twitterأو  Facebookفحاتها في المنشورة على مواقعها اإللكترونية )بما في ذلك ص
  صفحات شبكات التواصل االجتماعي(.

  Facebookالمشاركة من خالل حسابك على  .8

، وتقتصر Facebook، ستحكم أي مسؤولية يتحملها Facebookفي حال تطلبت المسابقة المشاركة من خالل 

ال يخضع هذا العرض الترويجي إلى رعاية  لمسؤوليات.حول الحقوق وا Facebookعلى، األحكام السارية في بيان 

من خالل المشاركة، تقدم معلوماتك إلى ديزني أو وكالئها وليس إلى  وال يرتبط به. Facebookأو تأييد أو إدارة 

Facebook. نحن )و/أو وكالؤنا( سنجمع رقم تعريف المستخدم الفريد لحسابك على Facebook  بحيث يمكننا

  ك، أي تسجيل مشاركتك واختيار فائز عشوائًيا.إدارة مشاركت

  أمان البريد اإللكتروني. .9



في حال رغبة ديزني في االتصال بك )أو بأحد الوالدين أو األوصياء للفائز( فيما يخص مشاركتك، سنفعل ذلك عبر 

 لكتروني للمتابعة." أو عبر الهاتف مع إرسال رسالة بريد إdisney.comالبريد اإللكتروني الذي ينتهي بالمقطع "

وينبغي التعامل مع أي رسالة بريد إلكتروني يبدو أنها صادرة من ديزني لكن تستخدم نهاية مختلفة )على سبيل المثال 

hotmail.com ،yahoo.com .ويتعّين "عدم" الرد  إلخ.( بشك، كما ينبغي إعادة توجيهها إلى خدمات العمالء

وإذا كنت في شك، ُيرجى  كتروني في حال لم تكن متأكًدا من أنها واردة من ديزني.أو التصرف وفًقا لرسالة البريد اإلل

  االتصال بخدمات العمالء.
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ا من الفائزين و/طو المراركين في المرحلة النهائية المراركة في دعاية ذات صلة دون طي مبالغ طو  .1 )ط( قد يكون مفلوبا
نك توافق على نرر ديزني السمك األول طو اسم عائلتك واألحرف األولى من اسمك وعمرك طذونات إضافية ولك

  وبلدتك/مدينتك و/طو صورتك.
ا، قد ُيفلب من الفائزين و/طو طحد والديهم طو األوصياء عليهم الموافقة على  .2 )ب( في حال كان التصوير المرئي مفلوبا

ا )" الموافقة يتنازل الفائز و/طو طحد والدي /األوصياء علي  الذي يتصرف نيابةا وفي حال تقديم  "(.المساهمةتصويرهم مرئيا
عن الفائز الففل إلى ديزني عن جميع الحقوق مهما كانت فبيعتها، بما في ذلك جميع حقوق الفبع والنرر في ما يخص 

"المساهمة" في جميع طنحاء ل "المساهمة" ويمنح جميع الموافقات طو التراخيص الالزمة األخرى لتمكين طقصى استغالل 
العالم ودون قيود زمنية بأي وسيلة وجميع الوسائل وفي طي وسيف طو جميع الوسائف، سواء معروفة طو سيتم تفويرها في 

  المستقبل دون مسؤولية طو إرعار.

  . تفاصيل الفائزين.11

بعد منح الجائزة )الجوائز(. ولالّفالع على  ستصبح تفاصيل الفائز متوفّرة عند فلبها وقد يتم نررها في "معرض الفائزين"

معلومات بخصوص طسماء الفائزين )وإن انفبق، المراركات الفائزة( اذهب إلى "معرض الفائزين" في ديزني طو طرسل مظروفاا 

ا إلى عنوان خدمات العمالء في صفحة المراركة في المسابقة واذكر "قائمة الفائزين" واسم المسابقة. لألسف ، تتعّذر علينا مختوما

 إعادة طي مراركات تم إرسالها إلينا بالبريد. 

 . تسري قوانين إنجلترا وويلز، وسيتم الفصل في طي منازعات طمام المحاكم اإلنجليزية فقف. 12
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