
 
 مسابقة االغاني على مواقع التواصل االجتماعي 

 فكرة المسابقة:

عي  وعلى واحد وهو عبارة عن سؤال لمتابعين صفحاتنا على مواقع التواصل االجتما (Post)سيتم وضع منشور 
  011المشاركين ذكر اسم اغنية يوجد بها كلمة 

 

 مدة الحملة:

1101100100 – 1101100101 

 الجوائز: 

 على موقع فيسبوك  دينار لرابح واحد 011

 دينار لرابح واحد على موقع انستغرام  011

 

 
 معايير وشروط السحب للحملة:

 مدة الحملة اسبوع واحد  01
 عامًا011 يجب أن ال يقل عمر الرابح عن 11
 .ُيستثنى موظفو البنك التجاري األردني وعائالتهم من المشاركة في المسابقة 31
في االردن أو أن يمتلك إقامة في األردن وجواز سفر ساري المفعول في حال  اً يجب أن يكون الرابح أردنيًا ومقيم 41

 كان من جنسية أخرى وتتوفر فيه شروط األهلية1
 مواقع التواصل االجتماعي1 على سيتم اإلعالن عن الفائزين  51
سيتم الطلب من الرابح إرسال صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن اإلقامة أو جواز السفر للتأكد بأنه  61

 مطابق لشروط الحملة1
يجب على الرابح إبراز أوراق ثبوت الشخصية )هوية األحوال المدنية أو جواز السفر واإلقامة( عند استالم  71

 .الجائزة
ذا لم تكن المعلومات دقيقة أو لم يتم الرد من قبل  11 سيتم االتصال بالرابح بناًء على المعلومات المقدمة من قبله وا 

عادة السحب مرة أخرى  .الرابح خالل فترة خمسة أيام عمل يحق للبنك إلغاء الجائزة وا 
ال 04على الفائز استالم جائزته خالل  91  . سيفقد حقه بالجائزةيومًا من تاريخ اإلعالن عن الجائزة، وا 

 .يحق للبنك اإلعالن عن اسم الفائز بالشكل الذي يراه مناسبًا سواء بكتابة االسم و/ أو بالتصوير وغيره 011
يحتفظ البنك التجاري األردني بحق الحصول على بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمشتركين )مثل البريد  001

 المشترك في الحملة(1اإللكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميالد وصور 



يحق للبنك استخدام هذه البيانات الشخصية لغايات الترويج والتسويق والدعاية واإلعالن بما في ذلك الرسائل  011
 .النصية والمكالمات الهاتفية

 1يقوم البنك باإلعالن على مواقع التواصل االجتماعي في حال قيامه بتعديل الشروط واألحكام 031
 رة أو إشراف الفيسبوك بأي شكل من األشكال1هذه الحملة ليست تحت إدا 041

 
 


