
الشروط واألحكام 

كأس المشجعین 2017 من شفرولیھ 
09/01/2017 إلى 28/2/2017	

 إن المشاركة في ھذا العرض الترویجي تفترض معرفة وقبول ھذه الشروط واألحكام. ویقبل 
 ً كافة المشاركین بھذا العرض الترویجي أي وكل حكم من األحكام المفصلة أدناه قبوالً تاما

وبدون تحفظ:	

املقدمة: 
- تقدم جنرال موتورز أوفرسیز دیستریبیوشن ال. ال. سي ("جنرال موتورز") العرض 
الترویجي لكأس المشجعین 2017 من شفرولیھ ("العرض الترویجي") كجزء من الحملة 
الترویجیة لعالمتھا التجاریة شفرولیھ وتطلب من المشاركین التعبیر عن حبھم لمانشستر 
یونایتد / كرة القدم عبر الموقع اإللكتروني العربي و/ أو صفحة الفیسبوك الخاصة 

بشفرولیھ.

 chevroletarabia.com/football یمكن االطالع على ھذا العرض الترویجي عبر -
وصفحة الفیسبوك الخاصة بشفرولیھ.

- سیتم إطالق ھذا العرض الترویجي من 09/01/2017 إلى 28/2/2017.

- إن ھذا العرض الترویجي غیر متاح لموظفي أو وكالء أو الشركات الفرعیة أو مسؤولي أو 
مدیري جنرال موتورز أو ألي معلن أو وكالة ترویج أو وكالة تنفیذ أو وكیل لجنرال 

موتورز أو ألي شخص آخر یتصل بسبب مھني بالعرض الترویجي.

- یجب أال یقل عمر المشاركین عن 18 عاماً اعتباًرا من 09/01/2017 .	

 آلية العرض الترويجي 
- تقدم شفرولیھ عبر الموقع اإللكتروني chevroletarabia.com/football وصفحة 
الفیسبوك فرصة لألفراد للفوز بفرصة للعب كرة القدم في أولد ترافورد، استاد نادي 
مانشستر یونایتد. لالشتراك ینبغي على األفراد إرسال فیدیو أو صورة عبر 
chevroletarabia.com/football  أو عبر صفحة الفیسبوك المحلیة للتعبیر عن  

حبھم تجاه مانشستر یونایتد / كرة القدم.
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o	chevroletarabia.com/football امأل بیاناتك عبر الموقع اإللكتروني
o	.قم بتحمیل فیدیو أو صورة تظھر حبك تجاه مانشستر یونایتد / كرة القدم
o ینبغي أن تتطابق كافة المشاركات مع العوامل والمتطلبات المنصوص علیھا في صفحة

تطبیق (chevroletarabia.com/football) والشروط واألحكام الخاضعة في 
نفس الصفحة.

- ال یسمح إال بمشاركة واحدة فقط بالنسبة لكل فرد.

- ینبغي أال تحتوي المشاركة على أي شيء غیر قانوني أو مضلل أو عنصري أو تشھیري 
وأال تحتوي على مضمون غیر مالئم بأي حال من األحوال وغیر مھدد أو مرعب أو 
مستفز. وأي مشاركة یعتبرھا المحكمون غیر مالئمة تكون الغیة. یوافق المشارك على 

تعویض جنرال موتورز عن أیة مخالفة لھذه المتطلبات.	

اختيار الفائزين 
- سیتم اختیار 5 فائزین كحد أعلى من خالل لجنة شفرولیھ. سیتم التواصل مع الفائزین 
وإخطارھم وإعالنھم عبر الصفحة اإللكترونیة المحلیة لكأس المشجعین من شفرولیھ وصفحة 

الفیسبوك العربیة لشفرولیھ. 

- یتخذ القرار في شأن كل تقدیم من خالل لجنة شفرولیھ بناء على أصالتھ وإبداعھ وشعوره.

 ً - سیكون قرار لجنة شفرولیھ فیما یخص أي جانب من العرض الترویجي قراراً نھائیاً وملزما

لكل مشارك. ولن یتم تحریر أي مراسالت اخرى. 	

الجائزة: 
- موضح أدناه الجائزة التي سیتسلمھا الفائز.
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o	عشاء ترحیبي
o	تذاكر لمباراة مانشستر یونایتد وكریستال باالس
o	دعوة لمؤتمر المشجعین
o جلسات تدریبیة لنصف یوم مع مدربي مانشستر المحترفین في مرافق تدریب مانشستر

یونایتد.	
o	تذاكر جولة ألولد ترافورد
o	.لعب كرة القدم في نادي أولد ترافورد مع المدربین والحكام  المحترفین
o	.السفر إلى ومن اإلمارات العربیة المتحدة
o	 .إقامة 5 لیال
o	.تنقالت من وإلى المطار في مانشستر
o مواصالت أرضیة في مانشستر إلى ومن الفندق ومرافق مانشستر یونایتد وجوالت إلى

المتحف وستاد مانشستر یونایتد.	
o سیكون تاریخ سفر الفائز إلى مانشستر في شھر مایو 2017. سیتم تحدید تاریخ السفر

عندما یتم إعالن الفائزین.  	

ال یجوز تحویل الجوائز وال منحھا إلى أشخاص آخرین ولن یتم دفع قیمتھا نقداً.

* لن تتحمل جنرال موتورز مسؤولیة أي تغییرات قد تطرأ من قبل الدوري اإلنجلیزي الممتاز 
لجداول المباریات.	

شروط خاصة: 
- ینبغي أن یحمل الفائزون جواز سفر وتأشیرة ساریین إلى المملكة المتحدة. لن تتحمل جنرال 

موتورز مسؤولیة ذلك.

- ینبغي أن یقدم الفائزون مستند ھویتھم الشخصیة األصلي (بطاقة الھویة و/ أو جواز السفر) 
ألغراض التحقق والستالم الجائزة بشكل رسمي.

- إذا لم یستطع الفائزون تقدیم مستندات الھویة الشخصیة الساریة حتى مارس 2017، ستمنح 
جنرال موتورز الجائزة إلى مشارك آخر یفي بالمتطلبات المنصوص علیھا في ھذه الشروط 

واألحكام.

- لن تتحمل جنرال موتورز أو تكون مسؤولة عن أي تكلفة إضافیة یتكبدھا الفائزون، بما في 
ذلك التأمین الصحي وتأمین السفر وغیره.

- لن تتحمل جنرال موتورز مسؤولیة سفر الفائز إلى مطار المغادرة في اإلمارات العربیة 
المتحدة والعودة إلى منازلھم من مطار الوصول في اإلمارات العربیة المتحدة في الوقت 
المحدد. لن تتحمل جنرال موتورز مسؤولیة عدم لحاق الفائز بالطائرة لرحلتھ، ولن یتم 

تعویضھ بتذكرة أخرى.
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- یجوز تصویر المشاركین فوتغرافیًا أو عبر فیلم تصویري أو یتم التسجیل معھم بأي شكل من 

األشكال من جانب جنرال موتورز أو شركاتھا التابعة أو وكالئھا في المناسبات المنظمة 

فیما یتعلق بالعرض الترویجي (بما في ذلك الجائزة) ("التسجیالت"). یوافق المشاركون 

ومرافقوھم على الظھور في ھذه التسجیالت ویقرون ویوافقون على أن جنرال موتورز و/ 

أو شركاتھا التابعة تمتلك كافة حقوق الملكیة الفكریة لھذه التسجیالت ویجوز لھم التعامل مع 

كافة أو أي جزء من التسجیالت بالطرق المالئمة لھا (بما في ذلك عدم التزامھا بأن تقر 

للمشاركین بجزء من التسجیل أو بأي مادة أخرى تم من خاللھا إجراء التسجیل).

استخدام التقديمات: 
- یضمن المشاركون لجنرال موتورز أن المشاركة المقدمة ھي عمل فني أصلي من جانب 

ً على أي  حقوق ألي أطراف أخرى (بما في ذلك الخصوصیة  المشارك وال تشكل تعدیا

والحقوق المعنویة). في حالة تقدیم المشاركة أو أي جزء من المعلومات المقدمة من جانب 

المشارك فیما یخص المشاركة من جانب الغیر (بما في ذلك صور أشخاص مشابھین تظھر 

في التسجیل)، یتعھد المشارك أنھ حصل على حقوق النشر الخاصة بھا وتصاریح 

الخصوصیة والحقوق المعنویة لتقدیم المشاركة ألغراض العرض الترویجي. یوافق 

المشارك على تعویض جنرال موتورز مقابل كافة المطالبات والتكالیف تجاه أي أطراف 

أخرى  والناجمة عن مخالفة التعھد المنصوص علیھ في ھذا الشرط.

- یمنح المشارك جنرال موتورز ترخیص دائم (بما في ذلك حق الترخیص من الباطن) 

الستخراج واستخدام وتعدیل وتوزیع أي من المشاركات المقدمة بأي شكل أو وسیلة وألي 

غرض وبأي اقلیم وفق تقدیرھا المطلق بدون أي مرجع آخر أو سداد أو تعویض آخر 

للمشارك - بما في ذلك استخدام المشاركات  ألغراض نشر الكتیبات واألغراض الترویجیة 

والتسویق والنشر المستقبلیة الخاصة بجنرال موتورز أو شركاتھا الفرعیة أو وكالءھا أو 

المرخص لھم من الباطن. ویحق لجنرال موتورز تعدیل أو تنقیح أو اختیار أو قطع أو 

تصحیح أو إضافة إلى أو حذف من أي جزء من المشاركة المقدمة. یتضمن الترخیص 

الوارد بھذا الشرط أیًضا حق اإلشارة إلى اسم وصورة والسیرة الذاتیة وحدیث المشارك 

ورفیقھ / رفیقھا فیما یتعلق بالمشاركة والعرض الترویجي وأي تسجیل. 
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أحكام عامة 
- تحتفظ جنرال موتورز – في أي وقت - بالحق في التحقق من أحقیَة المشاركات والمشاركین 

(بما في ذلك ھویة المشارك وعمره ومحل إقامتھ) واستبعاد أي مشارك یقدم اي مشاركة  ال 

تتوافق مع ھذه الشروط واألحكام أو یتالعب بعملیة المشاركة. قد توافق جنرال موتورز 

ً لتقدیرھا. ال یشكل عدم إنفاذ جنرال موتورز ألي من حقوقھا  على األخطاء والحذف  وفقا

في أي مرحلة تنازل عن ھذه الحقوق.

- في حالة انقطاع ھذا العرض الترویجي بأي شكل أو في حالة عدم قابلیة إجرائھ وفق ما ھو 
متوقع بشكل معقول ألي سبب خارج عن السیطرة المعقولة جنرال موتورز، تحتفظ جنرال 
موتورز - وفق تقدیرھا المنفرد - إلى أقصى مدى مسموح بھ بموجب القانون بالحق فیما 
یلي: (أ) استبعاد أي مشارك، أو (ب) تعدیل أو إیقاف أو إنھاء أو إلغاء العرض الترویجي 

حسب الحاجة مع مراعاة أي تعلیمات خطیة من جانب أي ھیئة من الھیئات التنظیمیة. 

- تحتفظ جنرال موتورز بحق إبطال أو إلغاء أو إیقاف أو تغییر تفاصیل العرض الترویجي و/ 

أو مراجعة وتعدیل ھذه الشروط واألحكام بدون أي إشعار بذلك بسبب ظروف خارجة عن 

سیطرتھا المعقولة ومن خالل االستمرار في المشاركة في العرض الترویجي بعد أي تعدیل 

لھذه الشروط واألحكام یعتبر أن المشاركین قد وافقوا على أي شروط جدیدة أو معدلة من 

ھذا القبیل.

- تستبعد جنرال موتورز (بما في ذلك مسؤولیھا وموظفیھا وشركاتھا الفرعیة ووكالءھا) 

ویعوض المشاركون جنرال موتورز (بما في ذلك مسؤولیھا وموظفیھا وشركاتھا الفرعیة 

ووكالءھا) عن كافة األعباء (بما فیھا اإلھمال) وعن أي إصابة شخصیة أو أي خسارة أو 

ضرر (بما في ذلك ضیاع الفرصة) سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر أو خاص أو تبعي 

ینجم بأي شكل فیما یخص العرض الترویجي (بما في ذلك ما یتعلق بالجائزة) باستثناء أي 

عبء ال یمكن استثناءه بموجب القانون.

- یقبل المشاركون ھذه الشروط واألحكام بالنیابة عن أنفسھم وأیًضا في حالة كونھم الفائزون 
یكون بالنیابة عن مرافقیھم. یوافق الفائزون على تعویض جنرال موتورز عن كافة 
المطالبات والتكالیف من جانب مرافقیھم فیما یتعلق بالعرض الترویجي (بما في ذلك 

الجائزة). 

h2p://ae- لمزید من المعلومات عن سیاسة خصوصیة شفرولیھ، یرجى زیارة -
ar.chevroletarabia.com/tools/privacy.html.

- تخضع ھذه الشروط واألحكام لقوانین اإلمارات العربیة المتحدة.
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