
 مسابقة طبيعة قطر للمدارس 2020 
  أحكام وشروط المشاركة 

الرجاء قراءة أحكام وشروط المشاركة جيداً. اذا شاركتم في "مسابقة طبيعة قطر للمدارس" سنعتبر 
انكم قرأتم ا�حكام والشروط هذه ووافقتم على ا�لتزام بها.       

تنظم هذه المسابقة شركة ساسول ومركز أصدقاء البيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي في قطر   •
(المنظمون)

•  المشاركة في المسابقة مفتوحة أمام جميع طالب المدارس (الحكومية والخاصة) في دولة قطر من 
الصف االول/السنة االولى الى الصف الثاني عشر. 

يحق للتلميذ الذي تتوافر فيه الشروط بمشاركة واحدة.  •
يلتزم جميع المشاركين والرابحين بهذه االحكام والشروط التي يفسرها المنظمون حيث ُتعتبر    •

قراراتهم الخاصة  بأي نزاع محتمل نهائية وملزمة.
يحق للمنظمين الغاء أو توقيف المسابقة أو تأجيل الموعد النهائي للتسجيل في المسابقة في أي   •

وقت، وهم ليسوا ملتزمين بإعطاء أي سبب للقيام بذلك.
لن يلزم أي شيء من هذه االحكام والشروط أو أي من المعلومات المتعلقة بالمسابقة المنظمين   •

بمنح جائزة  �ي متسابق.
ال يمكن المطالبة ياستبدال الجوائز العينية المخصصة بأي بدل مادي أو جائزة أخرى.  •

اذا كانت إحدى الجوائز غير متوفرة، يعود للمنظمين تقديم جائزة بديلة بنفس القيمة أو بقيمة أعلى.  •
ال يحق للموظفين في شركة ساسول أو مركز أصدقاء البيئة في قطر و/أو عائالتهم و/أو أي من   •

موظفي ا�طراف المشاركة في تنظيم هذه المسابقة والجوائز المقدمة و/أو عائالتهم المشاركة في 
هذه المسابقة.

يجب على جميع المشاركين في هذه المسابقة ذكر كافة بياناتهم الشخصية وتشمل: ا�سم الكامل،   •
العمر، البريد ا�لكتروني (الخاص بالطالب أو بولي أمره)، اسم المدرسة، الصف التعليمي والشعبة 
للمشاركة في المسابقة. أما ذكر رقم الهاتف فهو اختياري. هذه المعلومات ستستخدم فقط 

�غراض المسابقة وأي غرض اخر مرتبط بها.
يتوجب على المشاركين إختيار ا�جوبة الصحيحة من الخيارات الموضوعة لكل سؤال. تتوفر ا�جابات   •
الصحيحة ضمن محتوى تطبيق طبيعة قطر. سوف يتم اقصاء من يقوم بتقديم أجوبة غير صحيحة.

إن الدليل على تقديم طلب المشاركة ال يعتبر دليل على استالم طلب المشاركة. ال يترتب أي   •
مسؤولية على فقدان أي من طلبات المشاركة أو التأخر في استالمها أوعدم استالمها �ي سبب كان.

اخر تاريخ للمشاركة: الساعة 11:59 مساًء، يوم 31 مارس 2020.  •
سوف يتم اختيار الفائزين من خالل القرعة ومنحهم جوائز قٌيمة.  •

يتأهل الطلبة المشاركون بأجوبة صحيحة بشكل تلقائي إلى الئحة المرشحين للفوز في السحب.  •
سيتم إختيار المشاركات الرابحة في المسابقة بطريقة سحب القرعة خالل شهر أبريل 2020. وسيقام   •

هذا السحب تحت إشراف مدقق مستقل. تقتصر جوائز القرعة على جائزة واحدة لكل صف تعليمي.
سيتم ا�عالن عن الئحة أسماء الفائزين من خالل إعالن سيظهر على الواجهة الرئيسية لتطبيق   •

.(enature.qa) طبيعة قطر" وعلى الموقع ا�لكتروني الرسمي للتطبيق"
سيقوم المنظمون باالتصال بالفائزين بإرسال رسالة على عنوان بريدهم ا�لكتروني المذكور أو من   •

خالل رقم الهاتف المزود ودعوتهم لحضور حفل تسليم جوائز المسابقة. في حال عدم تمكن شركة 
ساسول من االتصال بأي من الرابحين، يسقط للمشارك حقه في الفوز بحيث سيتم إختيار فائز آخر 

بطريقة سحب القرعة خالل 3 أيام بعد تاريخ ا�عالن عن الفائز بسحب القرعة.
في حال رفض الفائز الجائزة أو وليه القانوني الجائزة فسيصار الى القيام  بسحب اخر للقرعة الختيار فائز   •

جديد.
إن قبول أي جائزة من قبل الفائزين سيشكل موافقًة منهم على استعمال اسمهم وصورتهم من   •

قبل المنظمين لغرض الدعاية والتسويق.  
يعتبر قرار لجنة الحكم و/أو المنظمين في المسابقة نهائي وملزم وال يمكن مناقشته أو ا�عتراض   •

عليه.
تخضع الئحة ا�حكام والشروط هذه للقوانين القطرية.  •
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