
 
 8102المدارس مسابقة 

 الشروط العامة للمشاركة

 
  للمدارس  Qatar e-Natureفي مسابقة  تالرجاء قراءة هذه الشروط واألحكام جيدًا. إذا شارك

 ا.تزام بهأنك قرأتها ووافقت على اإلل سنعتبر

  في قطر وزارة التعليم والتعليم العالي وينظم هذه المسابقة شركة ساسول ومركز أصدقاء البيئة

 .)المنظمون(

  الصفوف  البتدائية في دولة قطرامفتوحة أمام جميع طالب المدارس  المشاركة في المسابقة(

 .(السادسوالخامس والرابع 

 المنظمون حيث تعتبر قراراتهم  هافسريلتزم جميع المشاركين والرابحين بهذه الشروط التي ي

 .هي قرارات نهائية وملزمةالخاصة بأي نزاع محتمل 

 المشاركة في أي وقت، وهم  أو تعليق المسابقة أو تغيير مهلة يحتفظ المنظمون بحقهم في سحب

 ليسوا ملزمين بتقديم أية أسباب لذلك.

  ال شيء في هذه األحكام والشروط أو أية معلومات أخرى متعلقة بهذه المسابقة يلزم المنظمين

 .بتقديم جائزة ألي مشارك

  ة جائزة أخرى.أو أي  صة بأي بدل مادي الجوائز العينية المخص  ال يمكن المطالبة باستبدال 

 بقيمة قديم جائزة بديلة بنفس القيمة أؤ إذا كانت إحدى الجوائز غير متوفرة، نحتفظ بحقنا بت

 أعلى.

  ال يحق للموظفين في شركة ساسول أو مركز أصدقاء البيئة في قطر و/أو عائالتهم و/أو أي من

ئالتهم المشاركة المشاركة في تنظيم هذه المسابقة والجوائز المقدمة و/أو عافي األطراف موظ  

 في هذه المسابقة.

 بهم  االتصالكيفية يجب على جميع الطلبة المشاركين في هذه المسابقة ذكر بياناتهم الشخصية و

الكامل، العمر، البريد اإللكتروني )الخاص  االسموتشمل: صحيحة في حال فوزهم بصورة 

المدرسة، الصف التعليمي والشعبة للمشاركة في المسابقة. أما ذكر  اسمأمره(،  الب أو بولي  بالط

هذه المعلومات ستستخدم فقط ألغراض المسابقة وأي غرض آخر  .اختياريرقم الهاتف فهو 

 مرتبط بها.

   مون أية مسؤولية عن فقدان أو تأخر وصول أو عدم وصول أي طلب مشاركة ل المنظ  ال يتحم

 ألي سبب كان.

  8102فبراير  01: للتسجيلالموعد النهائي . 

  بقبول أية جائزة، يوافق الفائزون على استخدام أسمائهم وصورهم من قبل المنظمين ألغراض

 الدعاية والتسويق.

 .يعتبر قرار القضاة في المسابقة نهائي وملزم وال يمكن مناقشته أو االعتراض عليه 

  للقوانين القطرية.الشروط واألحكام تخضع هذه 

 


