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 في المسابقة بعد تاریخ اإلغالق (ألي سبب كان) الغیاً. اشتراكیعتبر أي 

 
وص������������������������������ف 

 المسابقة
 اسبوع المأكوالت االیطالیةاسم المسابقة: 

 على الشكل التالي: المسابقةتكون 
تم��نح المس��تمعین مس��ابقة  ااالیطالی��ة القنص��لیة بالتع��اون م��عPanorama  FM اذاع��ة تخص��ص

 دعوات الفخم المطاعم االیطالیة في الریاضالفوز بـفرصة 
س���وف ی���تم إرس���الھا مرفق���ة م���ع المتعلق���ة بجمی���ع األط���راف المعنی���ة  جمی���ع الش���روط واألحك���ام 

 قسائم الجوائز
 
 

 Panorama FMعل���ىاحل���ى ص���باح برن���امج  عل���ى  ال���راغبین ف���ي االش���تراك االتص���العل���ى 
عل����ى  دیةبتوقی����ت المملك����ة العربی����ة الس����عو ص����باحا العاش����رة وص����باحا السادس����ة  الس����اعةب����ین 

  المعلوم������ات العام������ة علىلس�����ؤال بش������كل ص������حیح لالجاب�����ة )0112689122االرق�����ام التالی������ة (
 الفخ��مال��دخول ف��ي الس��حب والف��وز ب��دعوة للحص��ول عل��ى فرص��ة البرن��امج  المط��روح م��ن خ��الل

 .الریاض في االیطالیة المطاعم
 

 عب���ر الس���حب العش���وائي.ض���من البرن���امج عن���د نھای���ة فق���رة المس���ابقة س���وف ی���تم اختی���ار الف���ائز 
 سوف یتم جمع أسماء المشاركین الذین أعطوا الجواب الصحیح الختیار فائز واحد منھم.

 
 یتم توزیعھم على الشكل التالي: اكثر من فائز بومیاھنالك 

 
 الیوم التاریخ عدد الفائزین اسماء المطاعم

Rosso, Rosso, 
Dolce Ragusa 

2016نوفمبر  21 3  االثنین 

Azzurro, 
Azzurro, La 

Rustica 

2016نوفمبر  22 3  الثالثاء 

Il fornaretto, 
Roma, Roma, La 

Cucina 

2016نوفمبر  23 4  االربعاء 

Il fornaretto, 
Eataly, Eataly, 

La Cucina 

2016نوفمبر  24 4  الخمیس 

 



قی�����������������������������������ود 
 المشتركین

والب���الغین م���ن  بش���كل دائ���م,  المملك���ة العربی���ة الس���عودیةف���ي للمقیم���ین فق���ط المس���ابقة مخصص���ة 
 تم استبعاد بقیة الدول ألسباب تقنیة. .من العمر في تاریخ االفتتاح سنة وما فوق 15العمر 

 
   الریاض في االیطالیة المطاعم الفخم دعوات الجائزة

 
 

 أو أفراد عائالتھم المباشرین. MBCلموظفي المسابقة غیر متاحة 
 

 احل�������ى ص�������باحالمش�������اركة ف�������ي برن�������امج  یمكن�������ك ال�������دخول ف�������ي المس�������ابقة ع�������ن طری�������ق طرق التسجیل
بتوقی������ت  ص������باحا العاش������رة و ص������باحا السادس������ة الس������اعة ب������ین Panorama FMعل������ى

 )0112689122على االرقام التالیة ( المملكة العربیة السعودیة
 

  الیوم الواحد.في  أكثر من مرة واحدةال یحق للمشترك باالشتراك 
 

یخل�����ي المعل�����ن مس�����ؤولیتھ تج�����اه أی�����ة تس�����جیالت أو اش�����تراكات مفق�����ودة أو مت�����أخره أو ال ی�����تم 
 في ھذه المسابقة.  استالمھا ألي سبب من األسباب

 
تفاص����������������������������یل 

 السحب
 ف���ي االیطالی���ة المط���اعم ألح���د  ةدع���وعل���ى   ك���ل ف���ائز سیحص���ل ومی���ای  ف���ائز م���ن اكث���ر ھنال���ك 
  المبینة جدول الجوائز أعاله. الریاض

ی��تم  عب��ر الس��حب العش��وائياحل��ى ص��باح  ف��ي برن��امج عن��د نھای��ة فق��رة المس��ابقةف��ائز الی��تم اختی��ار 
م��ن  یوم��اثالث��ین خ��الل م��دة ال تتج��اوز  الھ��اتف عب��ر و م��ن خ��الل البرن��امج  تبلی��غ الف��ائز بف��وزه

  تاریخ االغالق
 تم الدخول في أیة مناقشات بشأنھ.وال ی ،اختیار الفائزین  نھائیا یعتبر قرار 

 
 

قیود وتفاصیل 
 الجوائز

 ألي شخص آخر, ال یمكن تحویل الجائزة 
ح�����ال ع�����دم الحص�����ول عل�����ى رد م�����ن قب�����ل لغ�����اء الج�����ائزة ف�����ي إ Panorama FMیح�����ق ل 
م�����ع ع�����دم تحم�����ل بف�����وزھم  م�����ن ت�����اریخ إب�����الغ الف�����ائز أو الف�����ائزین ثالث�����ة أی�����امخ�����الل الف�����ائز 
 أي مسؤولیة  المعلن

. 
یك���ون المعل���ن  ال���رابح. كم���ا الال���ى مس���ؤولیة فق���دان الج���ائزة أو تعث���ر وص���ولھا  ال یتحم���ل المعل���ن 

 في ھذه الحالة ملزماً بتعویض الفائز عن الجائزة المفقودة بجائزة أخرى. 
 

ض��من  یوم��ا وف��ي ح��ال ل��م ی��تم إس��تالمھا 90یج��ب عل��ى الف��ائز إس��تالم جائزت��ھ ف��ي م��دة أقص��اھا 
 .تعتبر الغیة وال یحق للفائز المطالبة بھا المدة المحددة

 
ف������ي ھ������ذه المس������ابقة ف������إن الف������ائز (الف������ائزین) یواف������ق (یوافق������ون) عل������ى  المش������اركة بمج������رد

 مطلوب�����اً   المعل����ن راهی�����الترویجی����ة المتعلق�����ة بھ����ا وف�����ق م����ا  المش����اركة ف�����ي الم����واد واألنش�����طة
وال یح��������ق للمش��������ترك المطالب��������ة بح��������ذف المحت��������وى أو المطالب��������ة بتعویض��������ات مالی��������ة ألي 

 سبب من األسباب. 



 
 طالیة في الریاضیالقنصلیة اال مقِدم الجائزة
ودون  او ان�����ذار مس�����بق  المس�����ابقة ف�����ي أی�����ة وق�����ت دون س�����بب یح�����ق للمعل�����ن ایق�����اف والغ�����اء  شروط أخرى

  أي أدنى مسؤولیة تجاه المشاركین.
یرج�����ى العل�����م ب�����أن ھن�����اك ش�����روط وأحك�����ام أخ�����رى مطبق�����ة. لإلط�����الع عل�����ى تل�����ك الش�����روط 

 بالضغط ھناقم 
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