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789بدینونیله تائید  ی ناایم که بما رریمد شماهز از      ........ نما  ......... نمای    ما   ده قرعمه کیمی    33#

قموانی   نمده    و  اینجانب تعلق داشته ان  شرک  ناود  ام و کد قرعه کیی برند  به 

 .ها برای دهیاف  جایز   طالعه ناود  و آنها ها  ی پذیرم  هده ای  برگ

 قوانی  دهیاف  جایز  :

جایز  به صوهت حضوهی و ده  حل شرک  هایاناهر تحویل  ی گردد و حضوه شخص برنمد  بمرای    -1

دهیاف  جایز  الزا یس .

و عکس تهیه  ی گردد و برند  هضای  رود ها بر ایم  ا مر ااعمای  می     از  رانم اهدای جایز  فیلم  -2

داهد.

بما شمرک     برنمد  نام، نام رانوادگی، شهر  حل نمکون ،  کالامات   انتیاه  هشرک  هایاناهر  جاز ب -3

 ی باشد. ده هنانه های اینترنتی و غیراینترنتی هایاناهر دانش ننج، تصاویر و ویدئوی  رانم جایز 

حمق  اهنالی و تحمویلی برنمد  وجمود داشمته باشمد       شفاهی، ه  غایرتی بی  اطالعاتچنانچه هر گون -4

 دهیاف  جایز  از وی نلب و قرعه کیی  جدد برگزاه  ی گردد.

برای تاییمد هویم    کاهت  لی رود ها تصویر کپی شناننا ه و  تصویر برند  برای دهیاف  جایز  باید -5

 داهک ها هارا  داشته باشد. ده هوز اهدای جایز  نیز اصل ای  و اهنا  نااید هایاناهر برای شرک 

ی دهیافم   عنوای کد اهدای جایز  برای برند  از طریق پیا ک اهنا   ی گمردد، برنمد  بمرا    کدی با -6

هارا  داشته باشد و ده صوهت عدم هارا  داشت  کد یا عدم هاخوانی کمد بما    جایز  باید ای  کد ها

حق دهیاف  جایز  از برند  نلب و قرعه کیی  جدد برگزاه  ی گردد. ،کد اصلی

نباید کد اهدای جایز  ها ده ارتیاه غیر قراه دهد. ده صوهتی که فمردی بمه جمز     برند  به هیچ عنوای -7

نلب و قرعه  آوهند  کدشخص و  جایز  از برند  دهیاف برند  با کد اهدای جایز   راجعه نااید حق 

کیی  جدد برگزاه  ی گردد.

برای پانخ به تلف  و پیا ک، اهنما   مداهک و   ز انبندی تعیی  شد  تونط هایاناهر  چنانچه برند  -8

حق دهیاف  جایز  از وی نلب و قرعه کیمی  جمدد برگمزاه    هاچنی  دهیاف  جایز  ها هعای  نکند 

 . ی گردد
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