
FORTNITEمنZURIوشممسابقة

القواعد الرسمیة

ZuriTattooContest#

ال یلزم الشراء لدخول المسابقة أو الفوز فیھا. ال یُحسن الشراء أو الدفع عموًما من فرصك في الفوز.●
تعتبر المسابقة الغیة في البرازیل، وحیثما یحظرھا القانون أو تخضع للضریبة أو تقیدھا القوانین أو السیاسة العامة الدولیة●

(ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، إیران والعراق وكوریا الشمالیة والصومال والسودان وسوریا وروسیا وتركیا
ومنطقة القرم ودونیتسك ولوھانسك، أو األماكن التي قد توجد فیھا متطلبات للتسجیل أو اإلیداع أو اإلشعار (یُشار إلیھا

مجتمعة باسم "الوالیات القضائیة المقیدة").

إذا(أوتوافقفإنكفیھا،والمشاركةالمسابقةبدخول"المسابقة").باسمذلكإلى(یُشارالمسابقةدخولقبلالقواعدھذهقراءةیُرجى
وتقرالرسمیةالقواعدبھذهااللتزامعلىعنك)نیابةالقانونيالوصيأووالدكیوافقإقامتك،مكانفيالرشدسنتبلغلم/قاصًراكنت

بأنك تستوفي جمیع متطلبات األھلیة الموضحة أدناه.

القواعدھذهأوالقانونبموجبمحظورةأوالغیةفیھاتكونالتيالحاالتباستثناءمنھاأوقضائیةوالیةأيفيالمسابقةدخولیجوز
غیرمحظورةأوباطلةقضائیةوالیةأيمصدرھاالتيالدخولوعملیاتالمؤھلة")القضائیة"الوالیاتباسمذلكإلى(یُشارالرسمیة

مؤھلة للمشاركة.
بتحمیلوقم"التصمیم")باسمإلیھ(یُشاراألصليZuriوشمتصمیمأرسلأدناه)،(المحددةالمسابقةمدةخاللالمشاركة:كیفیة.1

التالیة:الطرقإحدىعبرZuriTattooContest#وسمباستخدامالتصمیم
)i(عبرTwitter:علىحسابكإلىالدخولسّجلTwitterالراعیةالجھةلصفحةمتابًعالتصبحواإلرشاداتالروابطواتبع

الراعیةالجھةصفحةباسمإلیھا(یُشار@FortniteGameعلىالموجودةأدناه)،محددةھي(حسبماTwitterعلى
"non-private"خاصغیرلحسابنشطًامالًكاتكونأنیجب.ZuriTattooContest#الوسممع")Twitterعلى
TwitterعبرالمسابقةلدخولمؤھالًلتكونالراعیةبالجھةالخاصةTwitterلصفحةمتابًعاتكونوأنTwitterعلى

یكونأنیجب)).private("خاص"ولیس)public("عام"علىتغریداتكتعیینمنالتأكدیجبالمثال،سبیل(على
حسابإنشاءیمكنك،Twitterعلىحسابلدیكیكنلمإذاالطریقة.ھذهباستخدامللدخولTwitterعلىحسابلدیك
إلىحساباتھمضبطإعادةللمشاركینیمكنمجانیة.Twitterحسابات.www.twitter.comالموقعزیارةطریقعن

مدةنھایةبعدوقتأيفيTwitterعلىالراعیةالجھةلصفحة)unfollow(المتابعة"و"إلغاء)private("خاص"
المسابقة.

)ii(عبرInstagram:تطبیقعلىبالدخولبادرInstagramلتصبحواإلرشاداتالروابطواتبعالمحمول،ھاتفكعلى
الوسممعالتصمیمانشر).Instagramعلىالراعیةالجھةصفحة(@fortniteلحسابمتابًعا

ZuriTattooContest.#خاصة""الصورخیارعلى"إیقاف"وضعتعیینمنالتأكدیجب)Photos Are Private(
ھذهعبرللدخولعلیھوحسابInstagramتطبیقلدیكیكونأنیجب.Instagramحسابعلىالحسابإعداداتفي

تطبیقجھازك.علىالتطبیقاتمتجرخاللمنتنزیلھیمكنك،Instagramتطبیقلدیكیكنلمإذاالطریقة.
Instagram.خاص"إلىحساباتھمضبطإعادةللمشاركینیمكنمجاني")private(المتابعة"و"إلغاء)unfollow(

المسابقة.مدةنھایةبعدوقتأيفيInstagramعلىالراعیةالجھةلصفحة

مزوداستشارةعلیكیجباإلنترنت.شركةتفرضھاالتيالقیاسیةالرسومتطبیقیتمفقدالمحمول،جھازكباستخدامالدخولاخترتإذا
یجبكماالالسلكیة.الخدمةمزودیطلبھاالتيالرسوممنأيتحملعلىتوافقالتفاصیل.معرفةأجلمنالتسعیرلخطةالالسلكیةالخدمة

علیك التحقق من میزات جھازك لمعرفة اإلمكانات ومراجعة دلیل الجھاز للحصول على إرشادات استخدام محددة.

باسممنھاكلأوالمقدمة""المحتویاتباسممجتمعةھناوالتصامیمالمشاركةمعلوماتجمیعإلىاإلشارةیجبالمقدمة.المحتویاتـ2
"المحتوى المقدم".  یجب أن تلتزم المحتویات المقدمة باإلرشادات والقیود المحددة أدناه.



والحصريالوحیدالمالكھوالمشارك(أ)للمشارك:المقدمبالمحتوىیتعلقفیمابھویُقریليمامشارككلیضمنالمشاركة،عند
الخاصةالتراخیصجمیعالراعیةالجھةلمنحالمناسبةوالسلطاتوالصالحیاتالحقوقبجمیعالمشاركویتمتعالمقدمللمحتوى

بالمحتوى المقدم على النحو المنصوص علیھ ھنا؛ و(ب) ال ینتھك المحتوى المقدم أي حقوق ألي أطراف أخرى.

یُشترط بموجب ھذا للمشاركة في المسابقة أن یمنح كل مشارك (وإذا كان قاصًرا مؤھًال، بمنح ولي األمر أو الوصي القانوني على ھذا
المشارك) الراعي ترخیًصا غیر حصري، ودائًما (أو لمدة حمایة الحقوق حیث تكون األبدیة باطلة) وغیر قابل لإللغاء، وشامالً، وقابالً

للتحویل وقابالً للترخیص من الباطن وغیر خاضع لحقوق الملكیة، الستخدام المحتوى المقدم وتعدیلھ وإعادة إنتاجھ وإعداد أعمال مشتقة
منھ وتوزیعھ وتشغیلھ وعرضھ في أي وسائل إعالمیة أو تقنیة على مستوى العالم وجمیع تلك الوسائل اإلعالمیة، معروفة اآلن أو یتم

تطویرھا الحقًا (لكن بالنسبة إلى المشاركین الكولومبیین والیونانیین واإلسبان، في أي وسیلة إعالمیة أو تقنیة معروفة في الوقت الذي تم فیھ
منح ھذه الحقوق)، لكن فقط فیما یتعلق بنشر المسابقة. لن یحصل المشاركون تحدیًدا على أي مدفوعات مقابل ھذه المحتویات المقدمة أو

م علیھ وقت المشاركة، فیوافق مقابل منح الراعي أي من ھذه الحقوق. في حین سیسعى الراعي إلى نشر المحتوى المقدم في الشكل الذي قُدِّ
كل مشارك (وإذا كان قاصًرا مؤھًال، یوافق ولي أمر المشارك أو وصیھ القانوني) على أنھ بسبب القیود الفنیة والمعاییر الداخلیة، یجوز

تعدیل ھذا المحتوى المقدم للمشارك من شكلھ األصلي، ویحتفظ الراعي بحق تعدیل المحتوى وفق تقدیره وحده، بما في ذلك شعاره أو
العالمات التجاریة األخرى. یجوز للراعي نشر المحتویات المقدمة بأي ترتیب أو تسلسل، مع التعلیق أو دونھ، ویجوز أن یختار صورة

تؤدي وظیفة الصور المصغرة وفق تقدیره وحده.

مدةخاللمحتوىمنأكثرتقدیمللمشاركینیُسمحالمشاركة.طریقةكلخاللمنشخصلكل)1(واحدمقدم""محتوىبتقدیمفقطیُسمح
Twitter.comوأحكامشروطجمیعتُطبقسوفلالستبعاد.ستخضعالشخصنفسمنالمكررةالمقدمةالمحتویاتالمسابقة.

أوTwitterحسابنفسعبربالمشاركةالمشاركینمنللعدیدیُسمحالبالمسابقة.خاصویبموقعأيأو/وInstagram.comو
Instagram.حساباتباستخدامالمشاركاتمنالمحددالعددمنأكثرعلىللحصولمشاركأيقبلمنمحاولةأيTwitterأو
Instagramالمشاركذلكمشاركاتإبطالإلىستؤديأخرىطرقأيأودخول،تسجیلوعملیاتوتسجیالتوھویاتمختلفة،/متعددة

حسابأيبشأننزاعوجودحالةفيالمسابقة.مناالستبعادإلىذلكوسیؤديللمشاركةآلينظامأياستخدامیُحظراستبعاده.یتموقد
TwitterأوInstagram،ھوالمعتمد"الحساب"صاحبالمشارك.ھوللحسابأوالمنصةفيالمعتمدالحسابصاحباعتبارفسیتم
مؤسسةأيأواإلنترنتعبرالخدمةمزودأواإلنترنتإلىالوصولموفرعبرلھإلكترونيبریدعنوانتعیینتمالذيالطبیعيالشخص

أنھعلىدلیلإظھارمحتملفائزكلمنیُطلبقدالمقدم.بالعنوانالمرتبطللنطاقاإللكترونيالبریدعناوینتعیینعنمسؤولةأخرى
صاحب الحساب المعتمد.

أومشوھةأوخاطئةأومفقودةأومتأخرةمشاركاتأومرسلةموادأي(أ)عنمسؤولةالراعیةالجھةتكونلنالمسؤولیة.إخالء.3
الجھةقبلمنالمتعمدالسلوكسوءأوالجسیماإلھمالعنمباشرةناجًماذلكیكنلمإذاتالفة،أوكاملةغیرأودقیقةغیرأوناقصة

المتعلقةاألعطالأواألعطالمنغیرھاأواإلنترنتأوالشبكةأوالبرامجأواألجھزةأواإللكترونیةاألجھزةأوالھاتف(ب)الراعیة؛
أي(ج)الراعیة؛الجھةجانبمنالمتعمدالسلوكسوءأوالجسیماإلھمالعنمباشربشكلناجًماذلكیكنلمإذااالتصاالت،أوبالكمبیوتر

أوطباعةأخطاءأي(د)أوالراعیة؛الجھةسیطرةعنخارجةأحداثعنناجمةبالمسابقةأضرارأوخسائرأوتلفیاتأواضطرابات
أخطاء مطبعیة في أي مواد مرتبطة بالمسابقة.

أوالمقروءةغیرأوالمتأخرةأوالمفقودةالمشاركاتعنمسؤولةغیرالراعیةالجھةإعادتھا.تتملنكماالمشاركاتباستالماإلقراریتملن
المشوھة،أوتقنیًاالتالفةأوخاطئبشكلالموجھةأوبالبریدألجرةالمستحقةأوالمبھمةأوالصالحةغیرأوالمكتملةغیرأوالمسروقة

اعتباریتملنإلكترونیة.أوبشریةأومیكانیكیةكانتسواءنوعأيمنمشكالتأيعنمسؤولةتكونلنكمااستبعادھا،سیتموھذه
وقراراتالقواعدبھذهشرطوبدونتامبشكلالمشاركونیقرالمسابقة،فيالمشاركةبمجردالراعیة.الجھةاستالمعلىدلیالًالتقدیمإثبات

واللوائحواألحكامبالقوانینااللتزامالمشاركینعلىیجببالمسابقة.المتعلقةالجوانبكلفيوملزمةنھائیةتكونوالتيالحكام
الرسمیةالقواعدھذهمنأيتعدیلأوبتغییرملزمةالراعیةالجھةتكونولنالمؤھلة،القضائیةسلطتھمنطاقفيبھاالمعمولواإلرشادات

علیھمنصوصھوماباستثناءمؤھلة،قضائیةسلطةألياإلرشاداتأواللوائحأواألحكامأوالقوانینلھذهنتیجةآخرإجراءأياتخاذأو
في ھذه القواعد الرسمیة.

باسمإلیھ(یُشارالشرقيالرسميبالتوقیتمساًء8:00الساعةمنالمسابقةتبدأاالنتھاء.تواریخ/المسابقةفيالمشاركةبدایة.4
باسمالفترةتلكإلى(یُشار2022مایو22یومالشرقيبالتوقیتمساًء11:59الساعةوتنتھي،2022مایو15یومالشرقي")"التوقیت

"مدة المسابقة").

الممنالمؤھلة،القضائیةالوالیاتفي)مسجلعنوانلدیھمالذینالمشتركین(أيقانونيبشكلللمقیمینفقطمفتوحةالمشاركةاألھلیة..5
ھذایحصلأنفیجبالمشارك،ھذاإقامةمكانفيالرشدسنمنأقل/قاصًراالمشارككانإذاعاًما؛)13(عشرثالثةعنعمرھمیقل

المشارك على إذن من أحد الوالدین أو الوصي القانوني علیھ من أجل المشاركة في المسابقة. ملغاة في الوالیات القضائیة المحظورة.



Epicشركةموظفو Games, Inc.الفرعیةوالشركاتاألموشركتھاومدیروھاومسؤولوھاالراعیة")"الجھةباسمإلیھا(یشار
وموزعوومنتجوالمحتوىوموفروالترویجموادموزعوأووالمصنعونوالترویجاإلعالنووكاالتوالشركاءالتابعةوالشركات

األختوأبناءاألخوأبناءوالعماتواألعماموالزوج/الزوجةواألشقاءواألبناء(اآلباءالمباشرینأسرھمأفرادمنفردوكلالمحتوى
أمقرابةعالقةتربطھمكانتسواءالمنزل،نفسفيیعیشونالذیناألشخاصوھؤالءإقامتھم)مكانعنالنظربغضواألصھار،واألجداد

داخلمقیًماتكنلمإذاالمسابقةفيبالمشاركةلكمصرحغیرللدخول.مؤھلینغیروالمدیرینوالمسؤولینالموظفینھؤالءمنال،
الوالیات القضائیة المؤھلة.  تطبق كل القوانین واللوائح الفیدرالیة والحكومیة والمحلیة والخاصة بالمقاطعة.

منالمقدمالمحتوىأنعلىمشارككلیوافقالمسابقة،فياالشتراكبمجردعلیھ:المفروضةوالقیودالمقدمالمحتوىإرشادات.6
یجوزوأنھوالقیود")"اإلرشاداتباسممجتمعةإلیھا(یُشارأدناهالمحددالنحوعلىالمحتوىوقیودالتقدیمإرشاداتمعیتوافقالمشارك

أنالخاص،تقدیرھاوفقاعتقدت،إذاالمسابقةمنالمشاركواستبعادمقدممحتوىأيحذفالخاص،تقدیرھاوفقالراعیة،الجھةلتلك
المحتوى المقدم من المشارك ال یتوافق مع اإلرشادات والقیود.

:إرشادات حول المحتوى الُمقدم

مباشرة.إلیھالوصولالراعیةللجھةویمكنالعنوانفي#ZuriTattooContestالوسمعلىالُمقدمالمحتوىیشتملأنیجب●
.Twitterو/أوInstagramعلىالُمقدمالُمحتوىمشاركةیجب●
..pngأو.jpgبتنسیقالمقدمالمحتوىیكونأنیجب●
یجب أال تتطلب المحتویات المقدمة أي برامج إضافیة لتشغیلھا.●

:قیود المحتوى المقدم

الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماآخر،طرفأليحقوقأيتنتھكأوتنتھكموادعلىالمقدمالمحتوىیحتويأالیجب●
حقوق النشر أو العالمات التجاریة أو الخصوصیة أو الدعایة أو أي حقوق ملكیة فكریة أخرى؛

یجب أن یتضمن المحتوى المقدم نسًخا أصلیة فقط، ُصممت/أنشئت بواسطة الشخص الذي أرسل المشاركة.  ال یجوز للمشاركین●
concept(الفكرةفنالحصر،الالمثالسبیلعلىیشمل،(ھذامصدرأيمنلذلكخالفًاسرقتھاأوالمقدمةالمحتویاتنسخ
art،(حقمالكإذندونآخرطرفوتألیفنشرلحقوقیخضعفنيعملأومادةعلىالمقدمةالمحتویاتتشتملأنیجوزوال

النشر والتألیف؛
یجب أال یقلل المحتوى المقدم من شأن الجھة الراعیة أو أي شخص أو طرف آخر؛●
موادأوافترائیةأوتشھیریةأومؤذیةأوبغیضةكراھیةأوالئقةغیرأومالئمةغیرموادعلىالمقدمالمحتوىیحتويأالیجب●

سب وقذف؛
تروجأوفردأومجموعةأيضداألذىأوالكراھیةأوالعنصریةأوللتعصبتروجموادعلىالمقدمالمحتوىیحتويأالیجب●

للتمییز على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو الجنسیة أو اإلعاقة أو التوجھ الجنسي أو العمر؛
أوالمؤھلةالقضائیةالسلطةلوائحأوقوانینمعتتعارضأوتنتھكأوقانونًا،مجرمةموادعلىالمقدمالمحتوىیحتويأالیجب●

أي والیة قضائیة یتم فیھا إنشاء المحتوى المقدم أو تقدیمھ؛
یجب أن یكون المحتوى المقدم متسقًا مع صورة وقیم الجھة الراعیة وأن یكون متسقًا مع الغرض من المسابقة ویفي بھ.●

فيمتشابھةتكونقدوالتيبھمالخاصالمقدمالمحتوىفيمفاھیمو/أوأفكاراستخدملھمیجوزاآلخرینالمشاركینبأنمشارككلیقر
المطالبةفيالحقلدیھیكونلنأنھعلىویوافقمشارككلیتفھمالمشارك.منالمقدمالمحتوىفيتضمینھتممامعالمفھومأوالفكرة

ھذامنتشابھأيبسببتعویضأيعلىالحصوللھیحقأنھأوتشابھأيعنینشأأخرىراعیةجھةأوآخرمشاركأيضدبتعویض
القبیل.

الحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفيبمابالمسابقةالمتعلقةالجوانبكلفيوملزمةنھائیةتكونالراعیةالجھةتتخذھاالتيالقرارات
وقراراتالرسمیةالقواعدبھذهشرطوبدونتامبشكلالمشاركونیقرالمسابقة،فيالمشاركةبمجردالرسمیة.القواعدھذهوتطبیقتفسیر

إخالءعلىالتوقیعالمشاركینعلىیجبذلك،إلىباإلضافةبالمسابقة.المتعلقةالجوانبكلفيوملزمةنھائیةتكونوالتيالحكام،
فیماتامبشكلالراعیةالجھةلصالحالحقوقمنحإلقرارالراعیةالجھةطلبعلىبناًءأدناه)محددھو(كماوإعادتھالجائزةعنالطرف

الراعیةالجھةتطلبأنیجوزكمااألمر.لزمإذاالرسمیة،القواعدھذهفيالموضحةللشروططبقًاالمشاركمنالمقدمبالمحتوىیتعلق
التحقق من المحتویات المقدمة من خالل إجراء یحدده بمفرده وفق تقدیره المطلق.

ینتھكالالمقدمالمحتوىبأنالقانوني)الوصيأواألمروليیقرمؤھًال،قاصًراكان(وإذامشارككلیقرالمسابقة،فيالمشاركةبمجرد
المقدمالمحتوىھذامثلإلرسالالصلةذاتاألخرىاألطرافكلمنالالزمةاألذوناتجمیععلىحصلقدوأنھآخر،طرفأيحقوق



تعویضعلىالرسمیةالقواعدھذهبموجبالقانوني)الوصيأواألمروليیوافقمؤھًال،قاصًراكان(وإذامشارككلیوافقللمشارك.
علىالمشارك.ذلكبواسطةمقدممحتوىأليالراعیةالجھةاستخدامنظیرآخرطرفأيمنصادرةمطالباتأيعنالراعیةالجھة
وفقالراعیة،الجھةاعتقدتإذاأنھإالوالتألیف،النشرحقوقانتھاكاتبشأنالمقدمةالمحتویاتتراجعالالراعیةالجھةأنمنالرغم

المحتوىیتأھلفلنوالتألیف،النشرحقوقمنحقأليانتھاًكایشكلقدأوانتھاًكایشكلالمشاركمنالمقدمالمحتوىأنوحدھا،تقدیرھا
المقدم ویتم استبعاده.

والمعاییرالمقدمالمحتوىإلرشاداتامتثالھالضمانالمسبقللفحصالمقدمةالمحتویاتكلتخضعالتحكیم.معاییر/التحكیمھیئة.7
2022یونیو8فيالمؤھلة").المقدمة"المحتویاتباسمبعدفیماإلیھا(یُشارحكمأيإصدارقبلالراعيمنالمعتمدةالعامةوالممارسات

المشاركاتمنأدناه)محددھو(حسبمامحتملفائزمشارك)1(باختیارالمؤھلینالحكاممنلجنةستقومالتاریخ،ذلكمناالقترابعندأو
المؤھلة التي تم استالمھا خالل مدة المسابقة وفقًا لمعاییر التحكیم التالیة المتوازنة (یُشار إلیھا باسم "معاییر التحكیم"):

نقاط)5-1(اإلبداع⦁

نقاط)5-1(المتعةعامل⦁

نقاط)5-1(المرئیاتإجمالي⦁

في حالة التعادل، سیتم إعادة تقییم المحتویات المقدمة المؤھلة مع منح عامل "إجمالي المرئیات" ضعف وزنھ للترجیح.

صاحب المحتوى المقدم المؤھل الحاصل على أعلى درجات في مدة المسابقة ھو المشارك الفائز المحتمل. لن یتم الكشف عن نتائج التحكیم.

تجمیلیةإضافةإلى)1(واحدمشاركمنالمقدمالمؤھلالمحتوىتحویلسیتمالرسمیة،القواعدھذهبموجبالتأھلحالةفيالجوائز..8
منحسیتمذلك،إلىباإلضافةالفائز").("المشاركو")Zuri"زيباسمإلیھ(یُشاراللعبةداخلالتجمیلیةZuriأزیاءإلىاللعةداخل

أمریكي).دوالر2500(أمریكيدوالروخمسمائةألفینبقیمةنقدیةوجائزة)1(واحدZuriزيالمحتملالفائزالمشارك

بناًءفقط،المعلوماتتوفیرألغراضالیوروتحویلتوفیر*تمیورو.9.11أمریكي/دوالر9.60ھيZuriلزيالتقریبیةالتجزئةقیمة
الجوائزمنحسیتمالفائز.للمشاركEpicلحسابمباشرةZuriزيجائزةتُمنحسوف.2022مایو10فيكماالصرفأسعارعلى

.Hyperwalletعبرالنقدیة

فيبالحقتحتفظالراعیةالجھةأنغیرالنقد)،مقابلذلكفي(بمامقایضتھاأوالجائزةبتبدیلیُسمحلنالجوائز.عنالتنازلیمكنال
فلنعلیھ،بالفعلحصلقدأوZuriزيبالفعلاشترىقدالفائزالمشارككانإذاجائزة.بأيأكبرأومساویةقیمةذاتجائزةاستبدال

ضمنیًاأوصریًحانوع،أيمنضمانوبدونھي""كماالجوائزجمیعتُمنح.Zuriزيجائزةعلىللحصولمؤھًالالمشاركذلكیكون
(بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أي ضمان ضمني خاص بعملیة البیع أو المالءمة لغرض معین).

الجھةإلىیقدمبأنالمحتملالفائزالمشاركالتزامفيالمتمثلالصریحالشرطلذلكالمحتملینالفائزینللمشاركینالجوائزترسیةتخضع
أوالمحلیةأواإلقلیمیةأوبھاالمعمولالفیدرالیةالقوانینلجمیعباالمتثاللھاللسماحالراعیةالجھةتتطلبھاالتيالمستنداتجمیعالراعیة
ذلكلھاالتابعةالقضائیةالوالیةفيوالمتحدةالوالیاتفيالضریبیةاإلقراراتبخصوصلوائحأوآخرقانونأيأوالوالیةقوانین

بھیسمحالذيالحدإلىالقانون.بموجبباستقطاعھاملزمةالراعیةالجھةتكونضرائبأيمنخالصةالجوائزجمیعستكونالمشارك.
أوالمستنداتتلكتقدیممشاركأيرفضیؤديالجوائز.علىالمفروضةالضرائبجمیعمسؤولیةوحدهالفائزالمشاركیتحملالقانون،

إكمال أي نماذج أو التزامات مطلوبة إلى مصادرة الجائزة المستحقة لذلك المشارك الفائز، وتركھا دون مطالبة.

والتقریبیة.الفعلیةالجائزةقیمةبینالفرقیُمنحلنأسرة.أوشخصلكلواحدة)1(جائزةتحدید

آخروقتأيغضونفيأوالمسابقة،مدةنھایةمنعملأیام)7(سبعةغضونفيإشعاًراالمحتملالفائزالمشاركیتلقىاإلخطار..9
حسبما تطلبھ الجھة الراعیة بشكل معقول لذلك اإلشعار، بطریقة مناسبة، كما ھو موضح أدناه؛ وقد یُطلب من المشارك الفائز المحتمل

التوقیع على نموذج قبول الجائزة وإخالء طرف استالمھا (یُشار إلیھ باسم "إخالء طرف استالم الجائزة") وإرجاعھ حیثما كان ذلك قانونیًا،
في غضون اإلطار الزمني المحدد أدناه. إذا اُعتبر أي مشارك فائز محتمل قاصًرا في نطاق إقامتھ القانونیة، فیجب أن یوقع والده أو الوصي

القانوني علیھ على إخالء طرف تسلیم الجائزة.

للمقیمین في فرنسا والیونان واألرجنتین وتشیلي وبلجیكا فقط. سیحصل كل مشارك فائز محتمل على نموذج إخالء الطرف عن الدعایة



مصمم للحصول على موافقتھ / موافقتھا التامة على استخدام اسمھ / اسمھا الكامل وصورتھ ومدینة إقامتھ والمحتوى المقدم ألغراض
الترویج وبدون مقابل إضافي.  في أي حال من األحوال، فإن عدم الموافقة ال یحول دون حصول ھذا المشارك الفائز المحتمل على الجائزة.

المقدمالمحتوىعلىالردأوتغریدإعادةخاللمنإخطارهفسیتممحتمالً،فائًزامشارًكاTwitterعبرالمشاركینأحدكانإذا●
علىیتعینالمباشرة،الرسالةھذهمثللتلقي(مالحظة:Twitterعلىمباشرةرسالةعبرأو/والمحتملالفائزللمشارك
خصوصیةإعداداتتحدید""إلغاءیتعینقدو(ب)الراعیةبالجھةالخاصةTwitterصفحةمتابعة(أ)المحتملالفائزالمشارك

التغریدات.
نشرطریقعنو/أومباشرةرسالةخاللمنإخطارهفسیتممحتمالً،فائًزامشارًكاInstagramعبرالمشاركینأحدكانإذا●

.Instagramحسابعلىمباشرةرسالةعبرو/أوالمحتملالفائزللمشاركالمقدمالمحتوىمنتعلیق

ھذاإرسالتاریخمنساعة)72(وسبعیناثنتینمھلةالمحتملالفائزالمشاركیُمنحالرسمي،لإلشعارالراعیةالجھةإرسالبمجرد
یكونأنیجباألھلیة.منالتحققألغراضالطرفإخالءذلكفيبماالراعیةالجھةتطلبھاموادأومعلوماتأيوتقدیمللرداإلشعار

القسم.ھذافيعلیھاالمنصوصالنھائیةللمواعیدالفوزمحتملالمشتركبامتثالیتعلقفیماحاسًماالراعیةالجھةبواسطةاالستالمتاریخ
وفيمحتمالً،فائًزامشارًكاكونھمنالمشاركھذااستبعادإلىإخطارأيعلىالمناسبالوقتفيبالردالمشاركذلكقیامعدمیؤديوقد
علىالحاصلةالتالیةالمشاركةاختیارللراعيیجوزالحالة،ھذهوفيبالمسابقة.مرتبطةجوائزبأيالفوزالمشاركلھذایحقالالحالةھذه

أعلى النقاط من بین المحتویات المقدمة المتأھلة المتبقیة باعتبارھا مشارًكا بدیالً محتمل الفوز.

قائمةفيالتالیةالمرتبةصاحبةالمتبقیةالمؤھلةالمقدمةالمحتویاتبینمنبدیلالفوزمحتملمشاركاختیاریجوزسبق،لماتقییددون
كلعلىالحصولفياإلخفاق(ب)أوإلیھ،الوصولتعذر(أ)المحتمل:الفائزللمشاركالتالیةالظروفتوافرتإذاالدرجاتأعلى

أوالرسمیة؛القواعدھذهبموجبمطلوبھوكماالمناسبالوقتفيالمستنداتوإعادةالجائزةاستالمطرفإخالءمنشورعلىالتوقیعات
(ج) تعذر علیھ قبول الجائزة أو استالمھا، أو عدم قبولھا أو عدم استالمھا ألي سبب.

وسیُعلَن عن المشارك الفائز المحتمل بمجرد انتھاء عملیة التحقق وفقًا لھذه القواعد الرسمیة.

المقتطعة،الضریبةمعدالتباستخداموذلكالمعقول،لتقدیرهوفقًاالفائزالمشاركعننیابةًالضریبیةالمدفوعاتاستقطاعفيالحقللراعي
تتصلمستحقةضرائبأيعنالنھایةفيالمسؤولھوالفائزالمشاركیكونذلك،ومعاألمر.تطلبإذااالتفاقیةأوالقانونبموجبأو

یليبماالراعيفائزمشارككلیزودأنیجبالمسابقة.فيالفائزالمشاركھذالمشاركةوفقًاالراعيمنیتلقاھا/تتلقاھاممنوحةجائزةبأي
W-8BENEأوW-8BENأوW-9ضریبةنموذجو(ب)الراعي،طلبعلىبناًءالفائز،المشاركلذلكالمصرفیةالمعلومات(أ)

بناًءاالقتضاءحسبالفائز،لمشاركلھذااألجنبيأواألمریكيالضریبيالممولتعریفرقماألمرلزمإذاذلكفيبماومستوفي،مكتمل
غیرأومكتملةغیرمعلوماتنتیجةیكونبالمسابقةمتعلقةجوائزأيمنحفيإخفاقأيعنمسؤوالًالراعيیكونولنظروفھ.على

كانتإذاالضریبیینمستشاریھمإلىالرجوعالفائزینالمشاركینمنیُرجىالضرائب.أوالمدفوعاتیخصفیماًمحدثةغیرأوصحیحة
لدیھم أي أسئلة بشأن مدى قابلیة تطبیق الضریبة علیھم فیما یتصل بالمسابقة.

أدناه)،(المحددةلالستبعادالقابلةغیرللضماناتووفقًابھ،المعمولالقانونبھیسمحالذيالحدوإلىالمشاركة،بمجردالشروط.ـ10
أوالفائزالمشارك/المشاركھذاأمروليیوافقاإلقامة،مكانفيالرشدسندون/قاصًراكانإذا(أوفائزمشاركأومشارككلیوافق

TWITTERالترویجیینوشركائھابھااإلضراروعدمالراعیةالجھةطرفإخالءالفائز)المشارك/المشاركھذاعلىالقانونيالوصي
األمالشركاتمنوكلالمحتوى،ومنتجيوموزعيالمحتوى،ومقدميلھاالتابعینواإلعالنالدعایةووكاالتINSTAGRAMو

والمسؤولین،والموظفین،والموردین،الملحقة،والجھاتوالوكالء،والممثلین،والشركاء،التابعة،والشركاتالفرعیة،والشركاتالمعنیة،
مصاریفأوتكلفةأوضررأوخسارةأوتلفأوأذىأيعنمسؤولیةأيمنالمعفاة")"األطرافباسممجتمعینإلیھم(یُشاروالمدیرین

یتعلقفیماتحدثقدالتيالوفاةأو/والشخصیةاإلصابةأو/والملكیةتلفالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفيبماذلككانمھما
نشاطأيفيالمشاركةأواستخدامھاإساءةأواستخدامھاأوقبولھاأوالجائزةملكیةأوفیھاالمشاركةأوإلیھاالسفرأوللمسابقةبالتحضیر

العالمةوانتھاكوالتداولالنشرحقوقوانتھاكالخصوصیةوانتھاكوالتشھیرالنشرحقوقإلىتستندمطالباتأيوعنبالمسابقة،مرتبط
الراعیةللجھةفائزمشارككلمنإذنًاالجائزةوقبولالمسابقةفيالمشاركةتشكلالفكریة.بالملكیةمتعلقآخرسببأيأوالتجاریة
ومعلوماتوالصوت،الجانبیة،والصورةوالصورة،الشكل،وقسماتاإلقلیم)،/المقاطعة/والوالیة(المدینةوعنوانھاسمھالستخدام

دونوالترویجالدعایةألغراضالراعیةالجھةأوبالمسابقةیتعلقفیمافائزمشارككلبھاأدلىالتيالتصریحاتأيأو/والذاتیة،السیرة
أوالرسمیة،القواعدبھذهیلتزمونالالذینالمشاركیناستبعادسیتمالقانون.یحظرھاالتيالحاالتباستثناءإضافي،مقابلأوإشعار

عالقةأيتنشئواللیستالمسابقةفيمشاركتھمأنعلىویوافقونالمشاركونیقراألشكال.منشكلبأيالمسابقةفيالتدخلیحاولون
الالمستثناة،غیرالضماناتمراعاةمعالراعیة.والجھةالمشاركبینأخرىخاصةعالقةأيأووكالةأوتوظیفأوتفویضأوسریة

بماالراعیة،الجھةسیطرةعنخارجحدثأيبسببجائزةأيمنحتعذرإذاأوالمسابقةإجراءتعذرإذاالمسؤولیةالراعیةالجھةتتحمل
أيأوإرھابیة،أعمالأوالحرب،أعمالأوقدریة،أفعالبسبباالنقطاعأوالتأخیرأوالسفرإلغاءالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،في



الكوارثأوالعامة،الصحةمخاطرمنغیرهأوالمرضتفشيأوالمحلیة)،أو(األجنبیةالعسكریةأوالحكومیةالسلطاتبھتقومعمل
الطبیعیة، أو الطقس، أو نزاع أو إضراب عمالي.

أومبرمجة؛تلقائیة،دخولبوسائلیسمحأعاله؛مذكورھومابخالفالدخولمحاولةأشكالمنشكلأيیحظراإلضافیة.الشروط.11
وشركائھالھاالتابعةوالشركاتالراعیةالجھةفإنالمستثناة،غیرللضماناتووفقًابھ،المعمولالقانونبھیسمحالذيالحدإلىشابھ.ما

أعطالمنغیرھاأوالھاتفأوالبرامجأوباألجھزةتلحقالتيأوالفنیةاألعطالعنمسؤولةلیستواإلعالنالدعایةووكاالت
خدمةمزودتوفرأواإلنترنتأوالویبموقعأوتوافرھاعدمأوالشبكةاتصاالتفقدانأونوعأيمناألعطالأواألخطاءأواالتصاالت
عنالنظر(بغضالدخوللمعلوماتدقیقغیرأوكاملغیرالتقاطأومروري،ازدحامأوبھ،مصرحغیربشريتدخلأيأواإلنترنت،

دخولعلىالفردقدرةمنتحدقدوالتيالمتأخرةأوالمختلطةأوالمشوشةأوالمكتملةغیرأوالفاشلةالكمبیوترإرسالعملیاتأوالسبب)
فيموادأيتنزیلأوالمسابقةفيبالمشاركةعالقةلھآخرشخصأيأومشارككمبیوترلجھازتلفأوإصابةأيذلكفيبماالمسابقة،
تقدیرھاحسبتعلیقھاأوتمدیدھاأوتعدیلھاأوإنھائھاأوالمسابقةإلغاءفيبالحقالراعیةالجھةوتحتفظذلك.عنینتجماأوالمسابقة
خارجةأخرىأسبابأواحتیالأوبھمصرحغیربشريتدخلأوبالحاسوبمشكلةأوخللأوفیروستسببإذاحالةفيوذلكوحدھا،

إرشاداتأوقرارأوالئحةأوقانونألينتیجةأو/ومناسبةبطریقةفیھااللعبأوأمانھاأوالمسابقةإدارةإفسادفيالمعقولةإرادتھاعن
أو/وقبلاستالمھاتمالتيالمؤھلةالمشاركاتجمیعمنالفائزینالمشاركیناختیارالراعیةللجھةیجوزالحالة،ھذهمثلفيبھا.معمول

فسوفالرسمیة،القواعدلھذهوفقًاالمسابقةتعدیلأوإلغاءالراعیةالجھةقررتإذاأمكن).(إذاالراعیةالجھةاتخذتھالذياإلجراءبعد
الجھةوتحتفظ.InstagramعلىالراعیةالجھةوصفحةTwitterعلىالراعیةالجھةصفحةعلىالتعدیلأواإللغاءبھذاإشعاًراتقدم

اإللكتروني.الموقعأوالمسابقةإدارةأواإلدخاالتبعملیةیعبثتجدهوحدھا،تقدیرھاحسبشخص،أياستبعادفيبالحقالراعیة
المشاركھذاأنوحدھا،تقدیرھاحسبحددت،إذابجائزةالفوزأوالمسابقةفيالمشاركةمنمشاركأيمنعالراعیةللجھةویجوز

في(بماعادلةغیرلعبممارساتأيأوالخداعأواالختراقأواالحتیالطریقعنللمسابقةالمشروعةالعملیةتقویضیحاولالمذكور
أوآخرینمشاركینأيمضایقةأوتھدیدأواستخدامإساءةأوآخرمشاركأيمضایقةبھدفأواآللیة)السریعالدخولبرامجاستخدامذلك

ممثلین للجھة الراعیة.

الجنائیةللقوانینانتھاًكایعدللمسابقةالقانونیةالعملیةتقویضأوإلكترونيموقعبأيعمًداالضررإللحاقمشاركأيمنمحاولةأيتنبیھ:
حدأقصىإلىشخصأيمناألضرارعنبالتعویضاتالمطالبةفيبالحقالراعیةالجھةتحتفظالمحاولة،ھذهمثلجرتوإذاوالمدنیة

یسمح بھ القانون.

األحوالمنحالبأيالمعفاةالكیاناتتكونلنالقانون،بھیسمححدأقصىإلىالضمانات.عنالمسؤولیةإخالءالمسؤولیة؛حدود.12
عنعقابیةأوتبعیةأوعرضیةأومباشرةغیرأومباشرةبصورةذلكفيبمانوع،أيمنخسائرأوأضرارأيعنمسؤولةأومسؤولة

مرتبطةویبمواقعأيمنتنزیلھاتمالتيالموادطباعةأو/ومنالتنزیلأوبالمسابقة،مرتبطةنوعأيمنخسائرأوأضرارأي
علىذلك،في(بماضمنیًاأوصریًحانوع،أيمنضمانوبدونھي""كماالجوائزوجمیعالمسابقةتُقدمسبق،بماالتقییددونبالمسابقة.

القضائیةالوالیاتبعضتسمحالانتھاك).عدمأومعینلغرضالمالءمةأوالبیعبعملیةخاصضمنيضمانأيالحصر،الالمثالسبیل
یتعلقفیماالمتعاقدالطرفمسؤولیةعلىالمفروضةالقیودو(ب)بھا؛المعمولالقانونیةالحقوقعلىالضمنیةالضماناتباستثناء(أ)

قدالحاالت.بعضفيأعالهالمذكورةوالقیوداالستثناءاتتنطبقالقدلذلكالمتعمد،سلوكھسوءأوإھمالھعنالناتجةالوفاةأوباألضرار
أيیوجدالذلك،علىعالوةالمؤھلین.المشاركینجمیععلىینطبقالقدوبالتاليالقضائیةالوالیاتجمیعفيساریًاالتقییدھذایكونال

ضمني،ضمانأوشرطأيأوللمستھلكقانونیةضماناتأيیعدلأویستثنيأویحدأویعدلأویستثنيواألحكامالشروطھذهفيشرط
باسمذلكإلى(یُشارباطالًواألحكامالشروطھذهمنجزءأيجعلأوقانونأيإلغاءإلىسیؤديالرسمیةالقواعدھذهمنأيواستبعاد

"الضمانات غیر القابلة لالستثناء").  تحقق من القوانین المحلیة لمعرفة أي قیود أو حدود تتعلق بھذه القیود أو االستثناءات.

تصرفأوإجراءأيفيالتقاضيفيالحقوقجمیععنالطرفانیتنازلالقانون،بھیسمححدأقصىإلىالحاكم.القانونالنزاعات؛.13
یتم إجراؤه فیما یتعلق بھذه القواعد الرسمیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، المسابقة

مراعاةدونالشمالیةكارولیناوالیةلقوانینوفقًابنودھاوتفسرالرسمیةالقواعدھذهتحكمأنیجبالقانون،بھیسمححدأقصىإلى
فيالعلیاللمحكمةالحصريالقضائيلالختصاصالخضوععلىفیھرجوعالبشكلویوافقانالطرفانیقرالقوانین.قواعدمعلتعارضھا

Wakeویكمقاطعة County،محكمةذلكیؤولالفیدرالیة،للمحكمةقضائياختصاصوجودحالةفيأوالشمالیة،كارولینابوالیة
غیرالمحافلفيالدفاعدعاوىرفععدمعلىالطرفانیتفقالشمالیة.كارولیناوالیةمنالشرقیةللمنطقةالمتحدةبالوالیاتالمقاطعة
المناسبة.

المنشورةالراعیة،الجھةلدىالمتبعةالخصوصیةسیاسةوفقإالالمشاركونسیقدمھاالتيالمعلوماتتُستخدملنالبیانات.استخدام.14
.https://www.epicgames.com/privacypolicyالرابطعلى



یقیمونالتيالقضائیةوالوالیة/الوالیةالمدینةأو/والدولةذلكفيبمابالفائزینقائمةعلىللحصولالفائزین.قائمة/الفائزاسم.15
فیھا، حسب االقتضاء، أرسل مظروفًا علیھ عنوانك الخاص ویحمل طوابع بریدیة كافیة إلى:

]Fortnite Zuri Tattoo Contest]-Winners List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.
المسابقة.انتھاءمنیوًما)90(تسعینأقصاھامدةفيالطلباتاستالمیجب
الراعیة.الجھة.16

Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518, United States of America.

إذا وجد أن بنًدا واحًدا أو أكثر من ھذه القواعد الرسمیة غیر صالح أو غیر قانوني أو غیر قابل للتنفیذ، فلن تتأثر صالحیة وشرعیة
وقابلیة إنفاذ األحكام المتبقیة لھذه القواعد الرسمیة بأي شكل من األشكال.

تُقدمإنكبإدارتھ.تقومأوعلیھصادقتأوالترویجيالعرضلھذاراعیةاألشكالمنشكلبأيInstagramأوTwitterلیست
.INSTAGRAMأوTWITTERإلىولیسالراعیةالجھةإلىمعلوماتك

الجھةوصفحةTwitterعلىالراعیةالجھةصفحةعلى:اإلنترنتعبرالرسمیةالقواعدفيتغییروأيالرسمیةالقواعدھذهنشرسیتم
.Instagramعلىالراعیة


