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 األحكام والشروط الخاصة بالمسابقة
 ام بي سي بولیوود المعلِن

تاریخ افتتاح وإغالق 
 المسابقة

 مارس 28لغایة  2015 23:59:59 مارس18ُیفتح باب التسجیل في المسابقة اعتباراً من 
)یعتبر أي دخول في المسابقة بعد تاریخ اإلغالق (ألي سبب كان)  االغالق"("تاریخ  2015
 الغیاً.

 أمیتابإسأل السؤال الذي طالما كنت تتمنى أن تسألھ للفنان المسابقة ھي على الشكل التالي: وصف المسابقة
فرصة  على سؤالك ستحصل اختیاروفي حال تم  www.mbc.net/bollywood على باتشان

من  30في الـ  األھراماتفي القاھرة عند وسؤالھ شخصیا  باتشان أمیتابالفوز بمقابلة الفنان 
 .مارس

 
تاریخ  عند سنة وما فوق 18البالغین من العمر في مصر فقط المسابقة مخصصة للمقیمین  قیود المشتركین

 االفتتاح.
 

من مارس لمقابلة  30وفي حال كان الفائز من خارج القاھرة علیھ السفر الى القاھرة في الـ 
 .MBCمن قبل الفنان برحلة ستكون مدفوعة التكالیف مع المواصالت واإلقامة لیوم واحد 

 
 خر.أستبدال أو النقل لشخص فائز أخر, والجائزة غیر قابلة لإلوفي حال تعذره سیتم إختیار 

 .الجائزة الستالم حضوره عند المفعول ساري السفر جواز ظھارالفائز إ على
 

 .من الدرجھ االولىأو أفراد عائالتھم  MBCالمسابقة غیر متاحة لموظفي 
  طرق التسجیل

 ستمارة على شبكة االنترنتالیمكنك الدخول في المسابقة عن طریق تعبئة البیانات في ا
  www.mbc.net/bollywood الموقع التاليعلى 

 
 مارس . 25مارس حتى  18سیتم إستالم الطلبات من 

 
 تحتسب اإلشتراكات المتعددة .

 
ال یتم تحمل أیة مسؤولیة تجاه االشتراكات المفقودة أو المتأخرة، أو التي ال یتم استالمھا ألي 

 سبب من األسباب.
 
 

من خالل مراجعة كافة الطلبات من  بین كل المشاركاتأسئلة كفائزین من  5أفضل یتم اختیار س تفاصیل السحب
 المختصة. MBCقبل لجنة 

 
 من تاریخ االغالق.یوم واحد عبر [الھاتف] خالل مدة ال تتجاوز  الفائزینیتم تبلیغ 

 
 نھائیاً، وال یتم الدخول في أیة مناقشات بشأنھ. ام بي سي یعتبر قرار 

http://www.mbc.net/bollywood
http://www.mbc.net/bollywood


 
 ما یعادل قیمة الجائزة نقدا. یتم اعطاء لن  قیود وتفاصیل الجوائز

 
 تحتفظ االم بي سي بحق نقل الجائزه الى فائز اخر اذا لم یتم تقدیم الوثائق واالثباتات الالزمھ.

  مقِدم الجائزة
 MBC Bollywoodتقوم ام بي سي بولیود بتوفیر الجائزة 

 
  شروط أخرى

MBC   مسبق  ومن غیر تحمل  انذرا أولدیھا الحق  في و قف المسابقة في أي وقت بدون سبب
 أي مسؤولیة

 یرجى العلم بأن ھناك شروط وأحكام أخرى مطبقة. لإلطالع على تلك الشروط قم بالضغط ھنا
http://www.mbc.net/ar/competition-terms-and-conditions.html 
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