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إذا أردت أن 1:1048576 الفضل إلى معلم أو راٍع أو شخص أسهم في تصميم و إنشاء القطعة الخاصة بك، ُيرجى كتابة اسم الشخص أو الشركة أدناه:

تفاصيل التصميم
عنوان التصميمالفئة

استخدام قالدة مصنوعة من االحجار الكريمة قياس 0.9 سم أو 
9مم، او بدون حجر كريم

يتمكن كل فرد من المشاركة بعدد ال محدود من التصاميم 

بطاقة أصحاب الهمم الصادرة عن  وزارة تنمية المجتمع

ان يكون المشارك مقيم© بدولة ا�مارات

رقم الهوية االماراتية
ان يكون عمر المشارك 15 عام© على ا�قل

 الشروط وا�حكام

الصورةالبيانات الشخصية



اسم المشارك:
التاريخ:

ُيرجى إكمال النموذج وإرساله إلى Ebdaa.award@arjmst.com قبل 7 نوفمبر 2020

ُأقر أنا الموقع أدناه بأنني على دراية بشروط وأحكام جائزة إبداع، التي أمتلك نسخًة منها، وبأنني

فيه العرض التجاري، أو ضد المنظم أو ضد أي مشارك آخر، وضد أي شخص يعمل لدى ا�شخاص سالفي الذكر.
أقبل بدون تحفظ جميع البنود المذكورة بها. وأتنازل أنا الموقع أدناه عن أي إجراء قانوني يتم اتخاذه ضد الشركة المديرة للمكان الذي ينعقد

إن شركة ريد ليست طرف© في هيئة التحكيم وال تؤثر عليها بأي شكل من ا�شكال، ومن ثم فال تقبل شركة ريد أية مسؤولية أو مساءلة بخصوص 
نتيجة المنافسة. وتحتفظ هيئة التحكيم بالحق في تغيير عدد الفائزين و/أو االمتناع عن منح أية جوائز إذا كانت جودة قطع المجوهرات دون المستوى 

المطلوب. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائي©

لن تمتلك شركة ريد التصميم ولن تتحمل المسؤوليات التي تأتي مع ملكية التصميم. وتظل حقوق نشر جميع التصاميم ملك© للمشارك الذي يتعين 
عليه اتخاذ ا�جراءات المناسبة لحماية حقوق النشر الخاصة به. ويضمن المشارك بأن جميع تصميماته أصلية وغير مقلدة. وال تقبل شركة ريد أي 

مسؤولية في هذا الشأن. ويمنح المشارك شركة ريد حق© مطلق© باستخدام جميع تصميماته ورسوماته وقطع المجوهرات الخاصة به في ا�غراض 
الترويجية واالستفادة منها وذكرها في جميع وسائل ا�عالن الخاصة بالمعرض الدولي للمجوهرات والساعات  (الموقع ا�لكتروني للحدث والدليل 

الرسمي للعرض والدعوات والفيديوهات الترويجية والرسائل ا�خبارية وخالفه) وجميع الوسائل المستخدمة للترويج للحدث.

ال تتحمل شركة ريد أدنى مسؤولية عن نتيجة المكافآت/الفرص المقدمة من شركائنا. 1

تقدم شركة ريد للمعارض الفرصة للمتسابقين النهائيين في EBDA’A لعرض تصاميمهم الفائزة وقطعات مختارة من مجموعتهم الخاصة 2
في مكان بارز خالل معرض المجوهرات والساعات 2021 تخضع �حكام وشروط العارضين المرفقة بهذه االتفاقية.

ستقوم  شركة ريد للمعارض، وفًقا لتقديرها الخاص ، بإصدار بيان صحفي / مقال مع شريكنا ا�عالمي حول المنافسة وفرصة عرض تصاميم 3
مجوهراتهم في إصدار معرض المجوهرات والساعة 2021.

ال تتحمل شركة ريد أدنى مسؤولية بخصوص نتيجة المكافآت الممنوحة من جانب الصائغين، وفق إرادتهم المطلقة، الذين يلتزمون بالشروط 
وا�حكام الخاصة بهم 

تحتفظ شركة ريد بحق إجراء أية تغييرات أو تعديل أو تغيير أو إضافة أية قواعد أو لوائح تنظيمية إضافية، وفق© لما نراه مناسب©، دون إخطار مسبق 
للمشاركين. كما تحتفظ شركة ريد بحقوق استبعاد المشاركين في حالة عدم امتثال قطع المجوهرات الخاصة بهم للشروط وا�حكام 

المذكورة.    

يكون تاريخ ا�نتاج بعد الحدث (يتم االتفاق عليه بين الصائغ والفائز)
 يتم االتفاق على شروط البيع بين الصائغ والفائز

لن تتحمل شركة ريد أدنى مسؤولية تجاه تفاصيل االتفاقية الموقعة بين الصائغ والفائز

4

سيحصل الفائزون في المراكز الثالثة ا�ولى من كل فئة على فرصة حضور دورة تصميم المجوهرات ا�حترافية (بقيمة 7,500 درهم) مقدمة من
IGI (المعهد الدولي لعلم ا�حجار الكريمة)

5

شروط وأحكام المشاركين
هيئة التحكيم

حقوق النشر

الجوائز

القواعد واللوائح التنفيذية
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