
 

 A Better Life in Motionمسابقة تحدي مقطع فيديو 
 الشروط واألحكام 

 

وهي شركة مؤسسة في  )"المسابقة"( ميشالن أي آي إم ش م ح،     A Better Life in Motionتروج مسابقة تحدي مقطع فيديو  

، دبي،  8WA، بناية  201بموجب قوانين سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي ويقع مقرها المسجل في المنطقة الحرة لمطار دبي، مكتب رقم  

 اإلمارات العربية المتحدة )يشار إليها فيما بعد باسم "ميشالن"(. 

 قواعد المسابقة: 

 سنة أو أكبر في منطقة أفريقيا والشرق األوسط.   18تالية في سن تتاح هذه المسابقة لمن يقيمون في البلدان ال •

يسمح لكل كل شخص المشاركة لمرة واحدة فقط، ولن يسمح بعدة مرات مشاركات لنفس الشخص، وسيتم استبعاد أي  •

 حاالت متكررة. 

بتوقيت الخليج، وبعد    23:59في الساعة    2023مارس    31وينتهي في    2023مارس    1يبدأ التسجيل في المسابقة في   •

 ذلك التاريخ لن يتم السماح بمشاركة أخرى في المسابقة. 

 المعتمدة  ال يسمح لموظفي ميشالن من فرق التسويق والتواصل والفرق الرقمية وموزعيها المعتمدين/ وكاالت ترويجها •

 .  وسيتم استبعادهم تلقائيًا،بالمشاركة في المسابقة والمؤثرين التابعين ،

الشرق األوسط   • يتوجدون في  لم  بالنسبة  المسابقة:  الدخول في  لهم  يحق  التالية حتى  الخطوات  اتباع  المشاركين  على 

 وشمال أفريقيا:  

o موضوعه "  او صورة إنشاء مقطع فيديو قصير A Better Life in Motion" 

o " دمج عبارة  A Better Life in Motion   بتنسيق حر مثل الكتابة  او الصورة    " إلزاميًا في مقطع الفيديو

 والنسخ مع إبراز عالمة والرسم على الحائط، إلخ. 

o حسابات فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك العام الخاصة بهم مع اإلشارة   او الصورة على  نشر مقطع الفيديو

للشرق األوسط وشمال   Michelinو @   MichelinMaghrebو@  MichelinArabiaبوضوح إلى @

واستخدام   الثالثة  أفريقيا   MotionForLIfe #ABetterLifeInMotionالوسوم 

#ABetterLifeWithMichelin. 

o   اإللكتروني الموقع  )brand-east.michelin.com/en/michelin-https://middle-زيارة 

)campaign   مه قبل موعد المسابقة. وملء النموذج وتسلي 

o  

 

 بالنسبة لمن يقيمون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:  
 

 

o موضوعه " او الصورة  إنشاء مقطع فيديو قصير A Better Life in Motion" 

o " دمج عبارة  A Better Life in Motion   بتنسيق حر مثل الكتابة    او الصورة  " إلزاميًا في مقطع الفيديو

 والنسخ مع إبراز عالمة والرسم على الحائط، إلخ. 

o على حسابات فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك العام الخاصة بهم مع اإلشارة    او الصورة  نشر مقطع الفيديو

إلى @ الثالثة    Michelinو@   MichelinRSAبوضوح  الوسوم  واستخدام  الصحراء  جنوب  ألفريقيا 

MotionForLIfe #ABetterLifeInMotion #ABetterLifeWithMichelin. 

o   زيارة الموقع اإللكترونيcampaign) -brand-.michelin.co.za/Michelinhttps://www(    وملء

 النموذج وتسليمه قبل موعد المسابقة.

o  

 

 الفائزون بالمسابقة:  

والذي سوف يفوز بالحصول على إطارات ميشالن مدى الحياة والفائزين العشرة أصحاب  تختار ميشالن الفائز األول،  •

 دوالر أمريكي. 500المركز الثاني الذين سيفوز كل منهم بقسيمة جهاز لوحي بقيمة 

https://middle-east.michelin.com/en/michelin-brand-campaign
https://middle-east.michelin.com/en/michelin-brand-campaign
https://www/


يخضع توريد اإلطارات مدى الحياة وقسيمة الجهاز اللوحي لشروط وأحكام قسم جوائز المسابقة ويعرفون حصرا وفقا   •

 طها وأحكامها. لشرو 

 ستختار العالمة التجارية الفائز بالطريقة التالية:   •

 تجميع المساهمات المقدمة من صحفة الرئيسية على الموقع اإللكتروني. .1

 أشار إلى العالمة التجارية ويستخدم الوسوم الثالثة.  او الصورة التحقق من أن الفيديو .2

 "A Better Life in Motionيحتوي على " او الصورة التحقق مما إذا كان الفيديو .3

 فيديو سوف تستحق الجوائز )وفقا للشروط واألحكام(  11تصفية حد أدنى  .4

 اإلنترنت. إدخال أسماء المشاركين يدويا في أداة اختيار أسماء عشوائيا عبر  .5

 اختيار فائز وأحد أول وعشر فائزين أصحاب المركز الثاني. .6

 إعالن كل فائز والتواصل معه لتسليمه الجائزة.  .7

 التقاط صورة أو فيديو للفائز األول لمسابقة ما بعد الفعالية. .8

 

ني أو هاتفه المتحرك  يتم التواصل مع الفائز بالمسابقة عبر حسابه على مواقع التواصل االجتماعي أو بريده اإلليكترو •

، وإذا لم يمكن التواصل مع الفائز أو لم يستلم الجائزة خالل  2023أبريل    15خالل ثالثين يوًما من إعالن الفائز في  

 أسبوعين من اإلشعار، فيحق لنا سحب الجائزة من الفائز واختيار فائز جديد.

 تبلغ ميشالن الفائز بموعد ومكان استالم أو تسليم الجائزة. •

 د استالم الجائزة، يجب أن يحضر الفائز إثبات الهوية )هوية أو جواز سفر مع تصريح اإلقامة( عن  •

 يكون قرار ميشالن في جميع األمور التي تخص المسابقة نهائيا، ولن يتم الدخول في أية مراسالت.  •

 جوائز المسابقة:  

 بالنسبة للفائز: "الحصول على إطارات مدى الحياة"  •

بالحصول على اإلطارات مدى الحياة وفقا لهذه المسابقة الحصول على طاقم واحد من  يقصد  ▪

 إطارات ميشالن كل ثالث سنوات؛ 

 إطارات  4طاقم واحد من إطارات ميشالن =  •

 يوًما 30سيتم تسليم طاقم وحد من إطارات ميشالن خالل  •

 يجب أن يكون لدى الفائز سيارة  ▪

 اإلضافية  يتم استثناء نفقات التجهيز والنفقات ▪

يجب أن يقدم الفائز المعلومات الضرورية من أجل تسجيل ملفه التعريفي في نظام إدارة عالقات   ▪

 عمالء ميشالن 

 تطبق شروط وأحكام ضمان إطارات ميشالن. ▪

 

 

 الطريقة:   ▪

سوف يتم تسجيل الفائز في نظام قاعدة بيانات إدارة عالقات العمالء كامتياز الحصول   •

 مجانية مدى الحياة. على إطارات 

لكل طاقم إطارات جديدة يقدم الفائز احتياجاته من اإلطارات من خالل كتابة رسالة   •

 حسب الشروط.  info.mena@michelin.comإليكترونية إلى 

 اإلطار المتاح.تقدم خدمة العمالء الموزع الذي تمت التوصية به وموديل/ مقاس  •

 تحدد خدمة العمالء موعد مع أو ترسل استعالم إلى الموزع المختار.  •

 يصدر الموزع فواتير إلى ميشالن مرة أخرى.  •

 تدفع ميشالن تكاليف اإلطار إلى الموزع المحدد.  •

 

 دوالر.  500الفائزون بالمركز الثاني: قسائم أجهزة لوحية بقيمة  •

 * ما هو الجهاز اللوحي؟ 
األماكن التي ستجد فيها تجربة ال تُنسى وليس مجرد غرفة لقضاء    - وحي يساعد في اكتشاف أفضل الفنادق العالمية وأكثرها متعة الجهاز الل

 وضع مستوى رفيع للفنادق حول العالم.  - الليل. جعلت   ميشالن الجهاز اللوحي االختيار الرسمي للفنادق لدليل ميشالن األسطوري 
 

 فنادق بأي سعر وكثير من الشخصيات. - نادق المرموقة في مئات البلدان المختلفة  يمكنك حجز اآلالف من الف

mailto:info.mena@michelin.com


الفنادق التي سوف تساهم بشيء ذو معنى لرحلتك، بغض  - الجهاز اللوحي يبرز لك فقط الفنادق التي تستحق وقتك 

ندق المناسب من النظر عن ميزانيتك، وذلك حرًصا على توفير ساعات من البحث الذي تقوم به وتعرض عليك الف

البداية والذي يرتقي إلى كل توقعاتك وذلك من أجل توفير الضيافة قبل فترة طويلة من بداية رحلتك، وبلحظات ال  

 تنسى عندما تصل في النهاية.
 . 2027ديسمبر   31تنتهي بطاقة الهدايا في  •

 ي. يمكن استخدام بطاقة الهدايا نظير أي حجز يتم تأكيده على فنادق الجهاز اللوح •

ال يمكن تطبيق بطاقة الهداية على أنواع اإلقامة التي لم يتم حجزها من خالل فنادق الجهاز   •

 اللوحي. 

 يجب استرداد بطاقة الهدايا من خالل فنادق الجهاز اللوحي قبل تاريخ بدء الحجز.  •

 https://www.tablethotels.com/en/termsشروط الموقع اإلليكتروني:   •

 https://www.tablethotels.com/en/privacyالخصوصية:  •

هذه قائمة مباشرة   list-www.tablethotels.com/plus//https:  --الفنادق المشاركة:  •

 بالفنادق المشاركة، وتخضع الفنادق والمزايا للتغيير في أي وقت. 

إذا لم يكن موديل إطار جائزة المسابقة ومقاسه غير متاحين في اإلقليم ذو الصلة يمكن لميشالن توفير عرض بديل بقيمة  •

 متاح في البلد التي يقيم بها الفائز.   مساوية أو مكافئة مع مراعاة ما هو

 يتم استثناء أي تكاليف إضافية مثل تجهيز اإلطار أو الترصيص.  •

 ال يمكن تبديل الجوائز بأموال نقدية أو ما شابه.  •

 ال يمكن التنازل عن الجوائز أو استردادها مقابل جوائز أخرى.  •

 

 الشروط واألحكام العامة:  

 ي هذه المسابقة موافقته على االلتزام بكافة شروط وأحكام هذه المسابقة. يبدي المتسابق من خالل الدخول ف •

يوافق الفائز على استخدام اسمه في أي مادة دعاية وكذلك دخولهم وتخزين بياناتهم الشخصية في قاعدة بيانات عمالء  •

 ميشالن.

وتخزين بياناتهم الشخصية كما يقدمونها إلى يتضمن دخول المتسابقين المسابقة وقبولهم الختيارهم موافقتهم على تجميع   •

قاعدة بيانات مستهلكي ميشالن ألغراض األعمال أو التسويق الداخلية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر أنشطة  

 التسويق المباشر. 

هذا التغيير    يكون لميشالن الحق حسب تقديرها المنفرد وفي أي وقت في تغيير أو تعديل هذه الشروط واألحكام، ويسري •

 على الفور بمجرد النشر. 

 campaign-brand-elin.com/en/michelineast.mich-https://middle بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:  

 campaign-brand-https://www.michelin.co.za/michelinبالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: 

 تحتفظ ميشالن بالحق في إلغاء المسابقة في أي وقت.  •
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