Grossery Gang PROMOTION RULES (“Official Rules”)

)"أحكام العرض الترويجي جروسيري جانج ("األحكام الرسمية
1.

The Grossery Gang Promotion (the "Promotion") to which these Official Rules apply is operated
by Turner Broadcasting System Arabia FZ LLC ("Promoter").

 يُدار العرض الترويجي جروسيري جانج ("العرض الترويجي") من قبل، وفق هذه األحكام الرسمية.1
. وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة،)"شركة "تيرنر برودكاستينغ سيستمز أرابيا" ("المروّ ج
2.

The Promotion will run on the 'Cartoon Network MENA’ Facebook page
(www.facebook.com/cartoonnetworkarabic). You will need to be one of the 5 persons to
answer the question mentioned in the post correctly with your entry. The Promotion will run
from June 24 to June 29 2017 and close at June 30 2017 at 12:01am (the “Entry Period”).

يُقام العرض الترويجي على صفحة فيسبوك لشبكة كرتون نتورك
 حيث عليك أن تكون أحد األشخاص،)www.facebook.com/cartoonnetworkmena(
الخمسة الذين يجيبون من خالل مشاركاتهم باإلجابة الصحيحة على السؤال المطروح في المنشور
.)(البوست
 الساعة2017  يونيو30  وينتهي في،2017  يونيو29  يونيو إلى24 يسري العرض الترويجي من
.)" منتصف الليل ("فترة االشتراك12:01
4.

.3

Entrants must be over the age of 18 and a resident of the UAE and Saudi Arabia excluding
current employees of Promoter and its parent, subsidiary, affiliated or associated companies
and immediate families and anyone else professionally connected with the Promotion. By
entering this Promotion each entrant agrees to be bound by these Official Rules.

 عاما ً من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة18  باب االشتراك مفتوح لمن تزيد أعمارهم على.3
 أو شركاتها، باستثناء الموظفين الحاليين لدى "المروّ ج" أو الشركة األم، والمملكة العربية السعودية
 وكذلك أفراد أسرهم أو أي شخص شارك مهنيا ً في تنظيم، أو الشركات التابعة لها أو المرتبطة بها،الفرعية
. المشاركة في العرض الترويجي يعني موافقتك على االلتزام بكافة هذه القواعد الرسمية.هذا العرض
5.

Entry is free and made in accordance with the instructions given by Promoter when announcing
the Promotion on Facebook, and is strictly limited to one entry per entrant. Any entrant found
to have used multiple Facebook accounts will be ineligible.

 وخاضع للتعليمات التي قدمها المروّ ج حين أعلن عن هذا، االشتراك في هذا العرض الترويجي مجاني.4
 المشترك الذي يستخدم عدة. يحق لكل مشارك المشاركة لمرة واحدة فقط.العرض على موقع فيسبوك
.حسابات فيسبوك سوف يُستبعد من المشاركة

6.

There will be five (5) winners (the “Prize Winners”). The Prize Winners will be the 5 valid entries
received by the Promoter in the Entry Period. The Promoter's decision is final and binding on the
entrants - no correspondence will be entered into.

 والفائزون بالجوائز هم المشاركون الذين شاركوا،)" فائزين ("الفائزين بالجوائز5  سيكون هناك.5
ً  قرار المروّ ج بخصوص المشاركات سيكون نهائيا.باإلجابات الصحيحة ضمن فترة العرض الترويجي
.ومُلزما ً –ولن يتم قبول أي مراسالت شكوى أو نزاع بهذا الشأن
7.

Winners will be notified via Facebook on or before July 5 2017 and will need to email Promoter
by July 10 2017 to confirm willingness to accept a Prize and provide their name, email address
and address. Failure to respond to notification of winning the Prize by July 10 2017 means that
the Prize is forfeited and the Promoter will have the option at its sole discretion to pick another
winner from the pool of entrants.

 ويتوجب عليهم في المقابل أن يرسلوا،2017  يوليو5  سيتم إعالم الفائزين عبر فيسبوك بتاريخ أقصاه.6
ً  مرفقا، كحد أقصى2017  يوليو10 بريداً إلكترونيا ً إلى المروّ ج لتأكيد موافقتهم على استالم الجائزة بتاريخ
 عدم الرد. وعناوين بريدهم اإللكتروني ليتمكنوا من استالم جوائزهم هناك في يوم عرض الفيلم،بأسمائهم
 وعندها يستطيع المروّ ج وبمحض إرادته اختيار، يوليو سيلغي الجائزة10 على رسالة اإلعالم بالفوز حتى
.فائز آخر من بين المشاركين
8.

Prize Winners shall each receive toys selected by the promoter (the “Prize”). There is no cash
alternative and the Prize is non-transferable and non-refundable. Promoter reserves the right to
substitute any Prize (or portion thereof) with one of comparable or greater value. Prizes must be
accepted “as is” or declined. Promoter reserves the right to cancel the winning of the Prize if the
details stated by the Prize Winner are incorrect. All prize details which are not specified are at
the sole discretion of the Promoter.

 ال يمكن استبدال الجائزة بقيمتها.)" يحصل كل واحد من الفائزين على ألعاب مختارة من المروّ ج ("الجائزة.7
 ويحتفظ المروّ ج بحقه في استبدال أي جائزة (أو جزء. وال يجوز تغييرها أو تحويل ملكيتها لشخص آخر،النقدية
 يحق للمروج إلغاء. على الفائزين قبول الجوائز كما هي أو رفضها.منها) بجائزة أخرى تضاهيها أو تفوقها قيمة
 كافة تفاصيل الجائزة غير المذكورة هنا.حق الفوز بالجائزة إذا كانت المعلومات المقدمة من قبل الفائز غير صحيحة
.خاضعة لمحض إرادة المروّ ج

9.

By entering this Promotion and/or accepting the Prize, each entrant grants Promoter the right,
unless prohibited by law, to use his/her name, town, voice, performance, picture and likeness,
and that of his or her guests, without compensation, notification or approval, for the purpose of
advertising, promotion and other purposes, in any manner or medium, now or hereafter known,
throughout the universe in perpetuity. The information provided by entrants will be used in
accordance with Promoter’s privacy policy available at
http://www.cartoonnetworkarabic.com/privacy-policy

َّ
 ما لم يكن،الحق
 أو قبول الجائزة يعني أن ك ّل مشارك يمنح المروّ ج/ المشاركة في هذا العرض و.11
،ها/ وكذلك األمر بالنسبة لضيوفه، أدائه وما شابه، صورته، صوته، مدينته، باستخدام اسمه،مخالفا ً للقانون

 بأي شكل أو، إخطار أو تعويض، وذلك دون أي موافقة،بغرض اإلعالن والترويج أو أغراض أخرى
 سيتم استخدام المعلومات التي يقدمها المشاركون. في جميع أنحاء العالم وإلى األبد،ً اآلن أو الحقا،وسيلة
وفقا ً لسياسة خصوصية المروّ ج المتوفرة عبر الرابط
http://www.cartoonnetworkarabic.com/privacy-policy
10.

Promoter will use entrants’ personal information only in connection with the administration and
management of the Promotion in compliance with the Privacy Policy. Please note that when
you provide personal information publicly to Promoter through a social networking site like
Facebook, it may be publicly viewed by other members of the public and we cannot prevent
further use of the information by third parties.

ً  سيستخدم المروّ ج المعلومات الشخصية للمشاركين فقط بهدف إدارة وتنسيق العرض الترويجي وفقا.12
 يرجى العلم بأن تقديم المعلومات الشخصية علنا ً إلى المروّ ج من خالل مواقع التواصل.لسياسة الخصوصية
 وبالتالي لن نكون،ً قد يسمح ألشخاص آخرين من الجمهور باالطالع عليها أيضا،االجتماعي مثل فيسبوك
.ًقادرين على منع استخدامها من قبل أطراف أخرى مستقبال
11.

Any dispute or complaint concerning this Promotion should be addressed to Ian
ian@atiqliusie.com, Grossery Gang Promotion, and must be so submitted within ninety (90)
days following the expiry of the Entry Period. The Promoter reserves the right to shorten, defer,
alter or cancel this Promotion (including without limitation the prizes offered) if it considers in
its sole discretion that circumstances demand it. It cannot be held liable for this on any grounds
whatsoever.

 ترويج، ian@atiqliusie.com  ينبغي إرسال أي نزاع أو شكوى تتعلق بهذا العرض الترويجي إلى.13
 يحتفظ المروّ ج.) يوما ً بعد انتهاء مدة االشتراك90(  ويجب أن يت ّم ذلك في غضون تسعين،جروسيري جانج
 أو إلغائه (بما في ذلك على سبيل المثال ال، أو تأجيله أو تغييره،بالحق في تقليص مدة العرض الترويجي
 وعليه فإنه ال يمكن أن يتحمّل،الحصر الجوائز المقدمة) إذا رأى بمحض تقديره أن الظروف تتطلب ذلك
.أي مسؤولية في هذه الحال بأي شكل من األشكال

Promoter: Turner Broadcasting System Arabia FZ-LLC of PO Box 502065, Office No. 320, Building No. 2,
Third Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates. Incorporated pursuant to Law No. 1 of 2000 of
Dubai Technology and Media Free Zone as a free zone company with limited liability

 صندوق، وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة،" شركة "تيرنر برودكاستينغ سيستمز أرابيا:المروج
ّ
 اإلمارات العربية، مدينة دبي لإلعالم، الدور الثالث،2  مبنى رقم،320  مكتب رقم،502065 بريد رقم
 وقد تأسست كشركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون الشركات الخاصة في منطقة.المتحدة
.2000 ) لسنة1( دبي الحرة للتكنولوجيا واإلعالم رقم

