
IDEALZ SWIPE UP GAME TERMS AND CONDITIONS 

1. The following terms and conditions (“Terms and Conditions”) govern the entire process for the 
participation in the idealz swipe up game (“Game”) and shall be binding on each participant 

(“Participant”, “Your” and/or “You”) residing in the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman, 

Kuwait, and Saudi Arabia (hereinafter collectively referred to as “Territory”) who voluntarily desire 

to participate in the Game hosted by Star Asianet Middle East FZ LLC together with its affiliates, 
associates, agencies etc., as the case may be (“Company”). 

 

2. Your act of participating in the Game shall be deemed to be your absolute agreement to Terms and 
Conditions, Privacy Policy as prescribed from time to time (hereinafter collectively referred to as 

“Rules and Regulations”). If you do not agree to be bound or cannot comply with any of the Rules 

and Regulations, please do not continue. Your failure to accept these Rules and Regulations will 
disqualify your participation in the Game. 

 

3. The Game shall be governed by the Rules and Regulations, and, by entering the Game, each Participant 

acknowledges that they have read and understood, and unconditionally agree to comply with and abide 
by these Rules and Regulations. The decisions of the Company on all matters relating to the Game 

shall be final and binding in all respects. 

 
4. The Privacy Policy available at https://www.startv.com/legal-terms-policies/terms/contest-terms-

conditions/privacy-policy-star-asianet-middle-east/ shall govern all usage of any personal information 

and/or any other information as detailed in the Privacy Policy, including but not limited to, any 
information in relation to your participation in the Game, gathered under, or pursuant to this Game by 

the Company (if any). 

 

5. The Company shall promote the Game on its Facebook pages 
https://www.facebook.com/STARPlusMiddleEast https://www.facebook.com/AsianetME and 

Instagram handle www.instagram.com/starplusmiddleeast/. 

 

6. The Game shall be available on starswipeup.startv.com (“Game Website”). 

 

7. Non-conformance by the Participant(s) with any and all the Rules and Regulations herein or as set by 

the Company from time to time will make such Participant’s entry into the Game as null and void. 

 

8. The Game is available only in the English language. 

 

9. All Participants are advised to remain in areas with strong and stable/continuous network signal of the 

telecom operator or internet service provider to ensure smooth functioning of the Game. 

 

10. The score of each Participant shall be available at the end of the Game. No Participants are eligible to 

win any prizes, gifts or other type of gratification except for the Game Prize (as defined hereafter) in 

the Game. 

 

11. All Participants can only participate in the Game after clicking on the “Accept” button for these Rules 

and Regulations. 

 

12.  By accepting these Rules and Regulations to participate in the Game, the Participant consents to the 
publication of their score on the Game Website after the application of appropriate filtering mechanism 

designed by the Company. The Company shall not be responsible or liable for any claims regarding 

the exercise of the Company’s discretion in this regard. The Company shall not be responsible for any 

kind of claims, damages, and outrage arising due to the participation of the Participants.  

https://www.startv.com/legal-terms-policies/terms/contest-terms-conditions/privacy-policy-star-asianet-middle-east/
https://www.startv.com/legal-terms-policies/terms/contest-terms-conditions/privacy-policy-star-asianet-middle-east/
https://www.facebook.com/STARPlusMiddleEast
https://www.facebook.com/AsianetME
http://www.instagram.com/starplusmiddleeast/
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13. Additionally, the Company shall not be responsible for any violation of Intellectual Property rights 
that may arise out of any content posted by the Participants. By participating in the Game, the 

Participant allows the Company to access and display personal information including without 

limitation, the Participant’s Game Data and Scores in the Leaderboard(s). 

 

14. Each Participant shall be assigned a Unique Identifier for that respective Participant. The points are 

not transferable between different Unique Identifiers and only one Device’s activity shall be captured 

for scoring. In the event a Participant plays the Game by using multiple email IDs, only the 
Participant’s best Score across all email IDs associated with the Participant shall be considered for the 

purpose of mentioning the Participant on the Leaderboard, determining the Participant’s eligibility to 

receive the Game Prize, etc. 

 

15. The Company reserves the right to modify and/or cancel the Game based on programming, technical 

requirements, unfavorable climatic conditions and/or any other reasons as the Company may deem fit. 

The Game in such circumstances could be rescheduled, extended, cancelled or terminated in entirety. 

 

16. Decisions made by the Company shall be final and the Company shall not be responsible for factors 

including but not limited to loss of data/Points or any other advantage/disadvantage caused to 

Participants due to technical errors or issues in their device, application, login interface/multiple logins 
for the same Unique Identifier, any other Participant-led gamification manipulation, internet 

connection, latency and/or network coverage. 

 

17. The Company recommends the Participants to maintain the privacy of their personal details and not 
share with third parties their phone number or any other personal details associated with any other 

social media platform or any other website. 

 

18. The Company will have access to and collect information and data related to the playing of the Game 
by the Participant during Game including without limitation their Facebook ID and/or Instagram 

handle and name and Facebook and/or Instagram picture(s), name, date of birth, photograph, gender, 

email ID, nationality, country of residence and mobile numbers (“Game Data”). The Participant 

consents to the use of this Game Data by the Company for research and development for a better 
gaming experience, including but not limited to understanding the functioning of the Game Play, 

mapping general Participant behavior in response to the features of the Game Play, the improvement 

of the Game in general, etc. By participating in the Game, the Participants consent to the collection, 
storage, processing and the transfer of and sharing of the Game Data by the Company, in accordance 

with its Privacy Policy which is accessible at https://www.startv.com/legal-terms-policies/#pdp.   

 

19. The Participation in the Game Play will be governed by the requirements of the relevant country’s 
privacy laws only. 

 

20. In case of any queries, please write to marketingme@startv.com with your concerns/issues related to 

the Game Play. All endeavors shall be made to reply to the queries within reasonable time on a best 
effort basis. However, the absence of a reply shall not be deemed to mean acceptance by the Company 

of any claims made in the query. 

Please refer the detailed Rules and Regulations mentioned below governing the Game. 

 

DETAILED RULES AND REGULATIONS GOVERNING PARTICIPATION IN THE GAME 
1. GAME DESCRIPTION 

https://www.startv.com/legal-terms-policies/#pdp
mailto:marketingme@startv.com
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The Game (titled the idealz swipe up game) is a skill based online game which is being hosted and can be 
played on the Game Website which is owned and operated by the Company. The Game Play is meant for 

the Participant’s recreation only and includes various prizes for the Participant to collect. Each type of prize 

has a certain number of Points attached to it, and the Participant who collects the maximum number of 

Points in the minimum time will have the highest Score. For the avoidance of doubt, it is clarified that the 
prizes are released randomly, and the Company has no control over the same. The Company may also run 

other forms of contests and/or games hosted by the Company or Sponsors and partners during the course 

of the Game, on the Game website, which shall be governed by the terms and conditions and privacy policy 

of such Sponsors or partners. 

 

2. KEY DEFINITIONS 
1. For the purposes of the Rules and Regulations, the expressions used herein shall have the meaning 

ascribed to them as below: 

a. “Company” means Star Asianet Middle East FZ LLC; and includes its affiliates associates, agencies 

etc., as the case may be for the purposes of the Game. 

b. “Device(s)” shall mean computers, laptops, smartphones running the Android (with version 4.4 and 

above)/ iOS (with version 10 and above) operating platforms etc., capable of receiving and transmitting 

data including via Internet and/or mobile communications technology and/or any other similar technology. 
The Game may work on sim-based tablets and devices other than smartphones operating on the Android 

(version 4.4 and above) or iOS (version 10 and above) operating platforms. 

c. “Game Play” refers to the act of participating in the Game by collecting the various prizes available in 

the Game. 

d. “Game Data” refers to the Participant information and Participant-specific Game related data collected 

by the Company during the Game. 

e. “Leaderboard” is a dashboard which lists the top scoring Participants in descending order of their 

Scores/cumulative Points in the Game Play. 

f. “Intellectual Property” shall include but not be limited to copyrights, trademarks, patents, trade secrets, 

domain names and/or any other legal interests recognized or protected as intellectual property. 

g. “Game Intellectual Property” shall include but not limited to the Game creatives, game format, scoring 
format, all trademarks and copyrights obtained by the Company for the purposes of this Game, IT 

infrastructure design, domain names and terminologies used in this document to define specific aspects of 

the Game and any other Intellectual Property associated or related or developed in relation to the Game. 

h. “Participant Profile” is a dashboard on the Game interface which consists of the cumulative Points 

earned by the Participant during the Game and during the Game Play. 

i. “Point(s)” refers to a numerical mark or unit of scoring awarded for successfully collecting a prize during 

Game Play. 

j. “Registered User(s)/User” means a person who has a valid Facebook and/or Google account and accepts 

these Rules and Regulations to access and/or participate in the Game. 

k. “Rules and Regulations” means these rules and regulations governing the Game, as stated herein in 
entirety and as may be amended by the Company from time to time without prior notice, and includes Key 

Rules accompanying the version of the Game in the Website; 

l. “Score(s)” means the cumulative Points won by a Participant while playing the Game Play. 
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m. “Unique Identifier” refers to the unique identification number assigned to each Participant of the Game 

who accepts the Rules and Regulations for the Game. 

n. “Game” refers to the game idealz Swipe Up Game. The idealz Swipe Up Game is available on the Game 

Website which may be played by the Participants on the Device(s) in accordance with the Rules and 

Regulations and includes all versions of the Game. 

p. “Participant(s)” means any person(s) who (i) agrees to enter and participate in the Game Play in 
accordance with the Rules and Regulations as defined in this document; (ii) plays the Game on the Game 

Website; (iii) is and continues to remain present in the Territory; (iv) is and continues to remain of sound 

mind and health (v) does not have criminal conviction or an arrangement or a contract that prevents the 

Participant(s) from participating in the Game; and (vi) is at least 18 (eighteen) years old as on the date of 
commencement of the Game. 

 

q. “Parent” means the (i) biological father or mother of a Participant; or (ii) legal guardian of a Participant 
appointed by the court as per the Guardians and Wards Act, 1890, who is capable of providing consent 

under the applicable law. 

 
r. “Game Period” shall mean the 4 week period during which the Game shall be accessible on the Game 

Website and during which eligible Participants may win the Game Prizes. 

 

3. PROCEDURE TO PARTICIPATE IN THE GAME 
i. Eligibility and Participation 
a. The Game is made available in English exclusively on the standalone website starswipeup.startv.com 

(“Game Website”) and is accessible on the Devices. 
 

b. The Game Play will work only in the Territory and shall not be accessible from other territory(ies) 

across the world. 

 

c. To participate in the Game Play, the User should (i) agree to enter and participate in the Game Play in 

accordance with the Rules and Regulations as defined in this document; (ii) play the Game on the 

Game Website; (iii) be present in the Territory; (iv) be of sound mind and health; (v) not have a 
criminal conviction or an arrangement or a contract that prevents the Participant(s) from participating 

in the Game; and (vi) at least 18 (eighteen) years old as on the date of commencement of the Game. 

The Participation in the Game Play will be governed by the relevant law of data privacy only. 

 

d. In case the Participant is below the age of majority in the Territory; the Company shall assume a 

deemed acceptance of the Rules and Regulations by the Parent of the Participant. 

 

e. The Game is only open for Participants who are individual residents of the Territory, and who are not 
citizens of any sanctioned country (where sanctioned country means Belarus, Burma (Myanmar), 

Crimea, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Ivory Coast, Liberia, North Korea, Somalia, 

Sudan, Syria, Zimbabwe and any other country against whom the U.S. economic sanctions are or may 

be maintained by the U.S. Government.  

 

f. The Participant(s) represent and warrant that:  

 They are not on any Specially Designated Nationals and Blocked Persons list issued by the US 

Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control; and 

 They will not bring the Company and/or its Sponsors in disrepute. 
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g. The Game is not open to the employees (permanent or contracted) and directors, including each of 
their immediate family members, of (i) the Company; and (ii) advertising and promotion agencies, the 

distributors, suppliers of prizes, including each of their parent, subsidiary and affiliated companies 

and/or entities connected with the promotion of the Game (collectively, the “Sponsors”). 

h. Failure to provide proof or affidavit of eligibility, including the correct date of birth, including any of 
the documentation or bank details required under these Terms and Conditions, within the timelines 

specified by the Company hereunder may result in disqualification. The Company also reserves the 

right to disqualify a Participant in case a discrepancy is found to exist in the information 
furnished/provided/stated by the Participant to the Company while registration and/or in the 

information(s) stated in the documents furnished by the Participants. 

ii. Registration 
i. Each Participant will need to register to play the Game each time that they enter the Game Website 

afresh, that is, after having left the Game Website and closed the browser window after their last 

session playing the Game. Each Participant will need to register with the same details, every single 

time that they play the Game. That is, once a Participant registers, they cannot modify any of their 

registration details and the Company shall not be liable in any manner whatsoever if a Participant has 
provided inaccurate or erroneous details while registering for the Game.  

 

ii. The Participants may be required to furnish bank details, tax documents, necessary supporting 
documentation in certified or original copy (i.e., birth certificate or passport) and/or any other 

documentary proof as may be required by the Company to confirm the eligibility of the Participants at 

any stage of the Game. Also, since the Company may require the Participants to furnish documents 
such as these for claiming the Game Prizes, it is necessary for Participants to provide details for 

registration that are the same as the details on the supporting documentation etc. 

  

iii. By Participating in the Game, the Participant allows the Company to access and display personal 
information such as the Game Data and Scores in the Leaderboard(s). 

 

iv. By proceeding to play the Game, the Participant represents to the Company that (i) their participation 
in the Show is in compliance with all laws applicable to them and they are not in any manner prohibited 

from participating herein by any law; and (ii) their Parent has read and reviewed the Terms and 

Conditions and is agreeable to their participation in the Game in accordance with the Rules and 
Regulations. 

 

v. All Registered Users that participate in the Game shall be deemed to (a) have read and accepted, or (b) 

have had their Parent (in the event the Participant has not achieved the age of majority in their country 
of residence) read and accept, the Rules and Regulations and the Privacy Policy as defined herein and 

updated from time to time. 

 

vi. The Game Play is available to all Registered Users, and is accessible for viewing and/or playing, for 
the duration as defined by the Company. 

 

vii. Each time a Participant accepts the Rules and Regulations, they shall be assigned a Unique Identifier 

for the purposes of the Game. The Points will not be transferable between Unique Identifiers, 
irrespective of Devices used for Game Play. 

 

viii. The Game Play Points shall accrue to the Unique Identifier linked to the Registered User. The Points 

will be accrued and associated to one Unique Identifier only. Every Participant’s highest Score across 
various email IDs shall be considered for scoring and Leaderboards. For the avoidance of doubt, it is 

clarified that no Participant can be eligible to be featured on the Leaderboard more than once nor can 
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a Participant receive more than one Game Prize, irrespective of the number of email IDs the Participant 
has used to play the Game.  

 

The Points shall accrue to the Unique Identifier as per the following scenarios: 

Type of Participant Treatment of Points 

Registered User 

The Points will be accrued to a Unique Identifier 

and the Points will be issued against the same 
Unique Identifier. 

 

ix. In case of loss of Points due to loss of Device or loss of Points due to multiple logins from the same 
Device, any other any other Participant-led gamification manipulation, or any other technical glitches, 

the Company shall not be responsible to identify the actual Participant who has played the Game Play 

and no questions/queries or requests in this regard shall be entertained. The Company’s decision on 
whether the Participant should be credited unclaimed Points shall be final and binding on all Users that 

participate in the Game Play. In case the Company identifies any malpractice/ fraudulent usage / unfair 

advantage including but not limited to use of cheats, exploits, automation, software, bots or any 

unauthorized third-party software, the Company reserves the right to disqualify the Participant without 
any prior notice/intimation. 

 

iii. Charges for the Game 
a. Please note that the access to the Game Website is free of cost, however, the access of the Website 

shall consume data/internet charges. Therefore, the access of the Game Website and the Game Play 

will result in the use and consumption of data for which data charges as charged by your 
internet/telecom operator may apply. For further details, please contact your internet/telecom operator. 

 

b. The Company will not and does not receive any monies and/or consideration from the internet/telecom 

operators and/or any third party, in connection with the data consumed by the Participant for playing 

the Game. 

iv. Game Format  

a.  

 various prizes like cash, watches, PS5, iPhones & Mercedes etc will drop from the top of the 

screen  

 There will be a shopping cart at the bottom of the screen, that the user can move from side to 
side to catch the falling prizes. 

 The speed at which the prizes fall will increase every 5 seconds. 

 Duration of a game play will be 60 secs 

 Each ‘item’ will have specific points attached to it.  

 Once the game ends, the player will be taken to the score screen. 

 Score screen will feature the final score of the player. 

 Leaderboard will feature the top 23 players and their scores. 

 

b. The Company reserves the right to change the Points associated with each falling element/prize at its 
sole discretion.   
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c. The Company may increase and/or reduce the speed at which the prizes fall at its sole discretion and 
the decision of the Company in this regard, will be final and binding on the Participant(s). If for any 

technical and/or non-technical reasons, the Company’s servers fail to register any attempt made by the 

Participant, the Company, shall not be responsible for such delayed receipt or non-receipt. 

 

4. Selection Process and Gratification: 

i. The top 23 (twenty-three) Participants who earn the highest Scores shall be eligible to win the Game 

Prizes (“Winner”). 
 

ii. In the event that multiple Participants have the same score the Participant who reached that score in 

the lowest number of tries will be considered to be the Winner. The frequency of each Participant’s 
play count will be monitored for the same. For example, if one Participant has scored 500 by playing 

the Game 10 times and the other Participant has scored 500 by playing the Game 5 times, then the 

latter will be the Winner. 

 

iii. In the event both the number of tries and the high Score are the same between two or more Participants, 

the Participants with the lowest total time taken in microseconds to achieve the high Score will be 

deemed the Winner. The time taken by a Participant to complete the Game is monitored by the system. 

 

iv. The Winners will be contacted through the contact details provided by them. Such Winners will be 

required to execute any and all legal documents as required by the Company. In case a Winner is 

unable to verify the eligibility details, the said Winner shall be disqualified from the Game, at the sole 
discretion of the Company.  

 

v. The results of the Game and the Winners will be announced by the Company after the expiry of the 

Game Period. In the event, such announcement of Winner(s) is postponed for any reason whatsoever, 
the Company will not be held responsible for and there shall be no announcement of Winners on any 

public forum or otherwise. In the event that the Company is of the opinion none of the Participants are 

eligible to be selected as a Winner, then the Company may exercise its discretion not to select any 

Winner. 

 

vi. The Company shall not be responsible if the Winner(s) are not available at the contact details provided 

by them and as a result of which the Winner(s) loses their chance to receive the Game Prize(s). The 

Company shall make only one (1) attempt to reach the Winner(s). In case they do not revert, the 
selection shall be invalidated and the Company shall not be liable to such Winner(s) in any manner 

whatsoever. 

 

vii. The top 3 Winners shall be required to be available as required by the Company to receive the cash 
prize and the next 20 Winners shall be required to be available as required by the Company to receive 

the ipoints which shall collectively be referred to as the “Game Prizes”. The Winners acknowledge 

and agree that (a) the Company is not responsible for or liable in relation to the ipoints, once sent by 
the Company to the Winners, (b) the ipoints are only redeemable on the idealz website 

(www.idealz.com), (c) any issues or dispute around the redemption of the ipoints shall be handled 

solely by idealz and the Winner shall have no recourse against the Company, and (d) the ipoints can 
only be redeemed for purchasing one or more products and will not entitle the redeemer to participate 

in any lucky draw (including any lucky draw that may typically be associated with the product(s) being 

purchased) or win any prizes or cash award. 

 

http://www.idealz.com/
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viii. The Company may change any of the Game Prizes at its sole discretion, without any obligation to 
notify the Participants of such change. The Winner(s) shall be required to be available as required by 

the Company to receive the gratification. The Company may change any of the Game Prizes at its sole 

discretion, without any obligation to notify the Participants of such change. The Company shall not be 

liable if any Winner for any loss/ damage to their person or property caused/incurred during the 
Winner’s collection of the Game Prizes and the Winner(s) shall keep the Company indemnified for 

any loss suffered as a result of the same. 

 

ix. If any Participant engages in any behaviour that the Company in its sole discretion believes to be 
prejudicial to the spirit of the Game, it will result in such Participant’s disqualification from the Game 

and the receipt of any Game Prize. 

 

x. If any selected Winner is unable to or does not claim the Game Prize for any reason whatsoever, they 

shall be deemed to have withdrawn from the Game and forfeited their right to claim the Game Prize. 

 

xi. All decisions taken by the Company shall be final and binding and shall not be subject to any appeal 
of any nature whatsoever. Participation in the Game shall be construed to mean that the Participant(s) 

has(ve) waived their right to dispute any decision(s) made by the Company. 

 

xii. The Company reserves the right to change or withdraw the Game Prize should the selected Winner(s) 
fail to comply with any of the Rules and Regulations and/or applicable laws or for any reason 

whatsoever. 

 

xiii. The Company and any Sponsors assume no responsibility and shall not be held liable for any damages, 
losses, injuries, inconvenience or any other liabilities of any nature whatsoever arising in connection 

with the fulfilment of any Game Prize. 

 

xiv. In case Participant(s) and/or Winner(s) fail to produce any documents required by the Company for 
the purpose of verification of compliance with these Rules and Regulations, such Participant(s) and/or 

Winner(s) shall stand disqualified without any liability to the Company. 

 

xv. The Game Prizes are non-refundable, non-transferrable and non-exchangeable. For the purpose of 
clarity, no cash equivalent or alternative prize shall be given to the Winner(s) and the Winner(s) cannot 

exchange the Game Prize(s) for a gift of equivalent value.  Further, the Game Prize won is personal to 

the Winner(s) and the Winner(s) cannot transfer the Game Prize to any other person(s). 

 

xvi. By participating in the Game, the Winner(s) grant the Company and the Sponsors unlimited use of 

their names, social media handles, address, voice, photographs, statements and/or likeness in any and 

all media without remuneration throughout the world in perpetuity for the purpose of publicity and/or 

advertising.  

 

xvii. For the sake of clarity, all rights, title and interest in the Game Data shall vest with the Company and 

may be utilized by the Company at a later point in time, at its sole discretion. The Participant(s) and/or 

the Winner(s) hereby irrevocably, perpetually and for the entire world, assign all rights, title and 
interest including rights in any intellectual property vested in the Game Data to the Company including 

but not limited to the right to make any adaptation, rights in any form of exploitation etc. 

 

xviii. Except as expressly provided herein, all ancillary costs associated with the receipt or use of the Game 
Prize, whether direct and/or indirect, including without limitation charges, expenses, taxes, costs, etc. 

are the sole responsibility of the selected Winner(s). 
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xix. For residents of the Kingdom of Saudi Arabia: By providing any personal information to the 
Company and/or participating in the Game, each Participant to the fullest extent permitted by 

applicable privacy law and subject to clause 4 of the Terms and Conditions above thereby waives their 

privacy rights and/or any privacy expectations they have with respect to the use of their likeness or 
personal information furnished to the Company. If a Participant does not wish to have their information 

and/or likeness viewed by or disclosed to others, they should not participate in the Game. 

 

xx. For residents of all other countries in the Territory (except Saudi Arabia): By providing any 
personal information to the Company and/or participating in the Game, each Participant thereby 

waives their privacy rights and/or any privacy expectations they have with respect to the use of their 

likeness or personal information furnished to the Company. If a Participant does not wish to have their 
information and/or likeness viewed by or disclosed to others, they should not participate in the Game. 

 

xxi. The Winners agree that they shall make themselves available from time to time and co-operate with 

the Company and participate in any activity and/or campaign (“Promotional Activity”) of any nature 
whatsoever without any money payable to the Winners. Further, the Winners shall at no point of time 

refuse or disagree to participate in any such Promotional Activity for any reason whatsoever. The 

Winners agree that the footage of any nature (including during the Promotional Activity and during 

the Game) with regard to the Winners shall vest with the Company, including but not limited to all 
intellectual property rights and any other rights for worldwide and in perpetuity. 

 

5. Other Terms and Conditions 
a. The Game is meant for entertainment and recreational purposes only, and is not a bet, award or 

challenge or other form of formal event.  

 

b. The Game will be available only on the Game Website. The Company will not be responsible for any 
break or disconnection or disruption in network connectivity in any manner, irrespective of the network 

being used which results in any break during the Game. Network issues can disrupt various aspects of 

the Game. The Participant is advised to remain in an area with a strong and stable/ continuous mobile 
network signal of the telecom operator or internet service provider to ensure smooth functioning of the 

Game. 

 

c.  Any loss or outrage or dissatisfaction suffered during the Game Play by a Participant would not be 
the responsibility of the Company, who will not be responsible to make good any such loss or 

dissatisfaction. Under no circumstances whatsoever, will the Participant be entitled to claim any 

damages against the Company including but not limited to general and special damages, consequential, 
pecuniary and non-pecuniary, liquidated, aggravated, exemplary damages, compensatory and non-

compensatory, nominal and damages for loss of profit/ loss of opportunity. 

 

d. Other than the Game Website and Device(s), the Game will not be accessible on any third party live 
TV streaming medium or any other operating systems/platforms. 

 

e. The Company will endeavor to ensure that the integrity of the Game is maintained at all times and will 

take reasonable steps in this regard. In the event the Company receives information that the integrity 
of the Game or Game Play has been compromised in any manner, including by using unfair or unlawful 

means, the Company reserves the right to take all actions, including suspending the Participant from 

the Game, to protect itself, the Game Website, the Game and/or Game Play. 
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f. By agreeing to these Rules and Regulations, you permit the Company to use your Game Data in the 
event your Score qualifies for the Leaderboard. 

 

g. None of the Participants shall, without the prior written approval of the Company, speak to the press 

or any other media or any third person, nor give any interviews or comments relating to any aspect of 
the Game. The Participant shall not disclose any information whatsoever relating to the Company to 

any other party including screen shots of the Game on social media websites. Violation of this clause 

shall immediately disqualify the Participant’s prospects of further participation. 

 

h. The Winner(s) hereby agree to be bound by the Rules and Regulations and/or by any subsequent 

revisions of the Rules and Regulations (“Revised Rules and Regulations”). The Company reserves 

the right to amend, add or delete any of the terms at its sole and absolute discretion without further 

notice. The Revised Rules and Regulations (if any) shall supersede all prior Rules and Regulations. 

 

6. Systems and availability 
a. Participants may need to adjust the Device display, font, brightness and resolution to default size or 

lower to ensure that they are able to play the Game on their Device(s) properly. 
 

b. Participants are advised to keep the Device from which the Game is played, adequately charged. Low 

battery may result in shut down of the network and/or Device which could affect the Participant’s 
ability to play the Game. 

 

c. The Company has ensured adequate redundancies with respect to the servers that are used to 

communicate with the Game Website for the Game. However, in the rare instance(s) that the servers 
are affected and are rendered non-functional, the Company will, at its discretion but not as an 

obligation, determine such measures as it may deem fit to remedy the server issue(s). 

 

d. An on-going Participant(s) could lose out on the opportunity to play (and hence lose Points) in any of 

the following, but not exhaustive, situations: 

i. Where a Participant answers a call/ message/ etc. on the Device when they are playing the Game; 

ii. Where a Participant exits the Game Website while playing the Game; 

iii. Where a Participant force quits the Game Website or restarts their Device during Game Play; 

iv. Where there is a network drop or battery drain-out during Game Play; 

v. Where the Device under use for Game Play hangs; 

vi. Where the Device auto-locks, screen times out during the course of the Game; and/or 

vii. Where the Unique Identifier is used by multiple devices. 

e. In the event the Game Play is terminated mid-session for any reason whatsoever, or where the Game 

Play or the ability of a Participant to participate in the Game is affected by any network/ IT/ phone 
related issue, and/or where a Participant exits the Game when the Participant still has time to play the 

Game, the Participant might be permitted to rejoin the Game Play only when the game restarts. 

 

f. The situations present hereinabove are only by way of example and there could be additional situations, 
beyond the Company’s control, wherein the Participant’s Game Play may be interrupted, and/or the 

Participant may lose an opportunity to play. Under all such scenarios, the Participant will be permitted 

to rejoin the Game Play only when the next round starts and the Company will not be liable in any 
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manner for such interruption in the Game Play and/or any lost opportunity to collect prizes during 
Game Play, which results from technical and non-technical reasons attributable solely to the 

Participant, their Device, the internet and/or mobile networks and/or login issues and/or any other force 

majeure conditions. 

 
g. The Company will not be responsible for any loss, outrage from or dissatisfaction suffered by the 

Participant, during Game or otherwise arising out of or resulting from the Game in general. The 

Company will not be responsible to make good against any such loss, outrage or dissatisfaction. 

 

h. While all attempts will be made to protect the Game Data, including the Scores of the Participants, 

from loss and/or corruption, Participants agree and acknowledge that all systems are prone to failure 

and hacking attempts. In the event of any data loss, the Company shall make reasonable endeavors to 
continue with whatever data available in the manner it deems is fit. The Company will not be 

responsible for any damage resulting from the loss of data or the action taken by the Company for the 

continuity of the Game, on account of the same. The Company will not be held responsible to make 
good any loss or dissatisfaction suffered by the Participant, on account of such loss. 

 

i. While the Company shall endeavor to make all reasonably practicable arrangements for the continuity 

of the Game, it cannot guarantee or assure seamless connectivity or continuous availability of the 
Game Website, server, system or software to the Participants during the conduct of the Game as these 

are dependent on external utilities/service providers and factors which could be beyond the control of 

the Company. 

 

j. The Participant acknowledges and agrees to hold harmless the Company for the application, network, 

process, technical or any other failures. Any losses, injury, discomfort, loss of privacy, inability to 

participate or any other discomfort of any sort caused to the Participant or the Participant’s property 

or device shall not be the responsibility of the Company. 

 

k. In case any unauthorized activity is observed on the Game, Company reserves the right to disqualify 

the Participant causing and/or resorting to such unauthorized activity till such time as the Company 

deems fit. The Company would not be responsible to such Participant in any manner whatsoever on 
account of such disqualification. 

 

l. The Company shall not be liable for any failure of the Game Website server or system during the 
course of playing the Game. 

 

m. The Company accepts no liability and shall not be responsible and/or liable in any manner whatsoever 

in case the Participant(s) are unable to participate in the Game due to failure on the part of the telecom 
operator, internet service provider, facility provider, etc., or due to capacity constraints. 

 

n. In the event the Game ceases to operate due to any unforeseen issues, including but not limited to 

technical issues or force majeure, the Company reserves the right to discontinue the Game for future 
and revise these Rules and Regulations to accommodate such discontinuation. The Company shall not 

be responsible or liable for any losses or damages caused due to such discontinuation. 

 

o. It shall not be open for the Participant(s) or any of their representatives to require or demand an audit 
or verification of the any of the systems, databases, software, hardware of the Company and its Partners 

used to host the Game Website or the Game, or any other criteria, process or system adopted by the 

Company as part of the process of conduct of the Game. 
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p. No person (i.e., either the Participant or any person on behalf of the Participant) shall initiate litigation 
against the Company, in any manner, in connection with the Game and/or the eligibility and/or the 

participation in the Game without first writing in to the Company at marketingme@startv.com setting 

out its concerns/issues and providing the Company a reasonable opportunity to address such 

concerns/issues. 

 

7. Intellectual property 
The Intellectual Property rights ("Intellectual Property Rights") in the Game Website, underlying 

Company and the Company platform, and material published on the Game Website, including (but not 
limited to) games, Games, software, advertisements, written content, photographs, graphics, images, 

illustrations, marks, logos, audio or video clippings and Flash animation, is owned by the Company, its 

Partners and/or licensors. Users may not modify, publish, transmit, participate in the transfer or sale of, 
reproduce, create derivative works of, distribute, publicly perform, publicly display, or in any way exploit 

any of the materials or content on the Company either in whole or in part without an express written license 

from Company. 

 

8. User conduct 
a. Participant(s) agree not to disrupt, overburden, or aid or assist in the disruption or overburdening of any 

computer or server used to offer or support the Company or the Company’s services. 

 

b. Participant(s) shall not attempt to gain unauthorized access to the user accounts, servers or networks 
connected to Company services by any means other than the user interface provided by Company, 

including but not limited to, by circumventing or modifying, attempting to circumvent or modify, or 

encouraging or assisting any other person to circumvent or modify, any security, technology, device, or 
software that underlies or is part of the Company services. 

 

c. Participant(s) shall not attempt to transmit content regarding services, products, surveys, contests, 

pyramid schemes, spam, unsolicited advertising or promotional materials, or chain letters. 

 

GENERAL RULES AND REGULATIONS 
1. The Participant’s participation in the Game shall be considered to be acceptance of all Rules and 

Regulations as set forth herein including the Privacy Policy. 
 

2. The Participant hereby represents that they are not under any contract, exclusive or otherwise, with 

any other third party/agency or is not under any kind of disqualification or disability under law, to 

enter into an agreement with the Company. 

 

3. The Participant shall undertake, warrant and guarantee to the Company that the Participant has the full 

legal capacity to participate in the Game, in accordance with these Rules and Regulations. 

 

4. The Participants acknowledge that they have voluntarily chosen to participate in the Game of their 

own free will and are willing to bear all risks, costs and consequences arising from such participation 

in the Game. 

 

5. The Participant shall not have any claim against the Company. The Company or vendors connected 

with the Game shall not be responsible for any such eventuality and the Participant(s) shall not be 

entitled to claim any compensation from the Company. 

 

mailto:marketingme@startv.com


IDEALZ SWIPE UP GAME TERMS AND CONDITIONS 

6. In the event of any fault, misunderstanding or dispute concerning any part of the Game, and/or the 
operation of the internet system, the decision of the Company shall be final and binding on all 

Participant(s) and other persons. The Company is empowered to take a decision on any case or 

instances not covered by the present Rules and Regulations. 

 

7. The Company reserves the right to amend (add to, delete or modify) the Rules and Regulations 

prospectively or retrospectively, at its discretion and without prior approval in order to improve the 

Game or remediate any issues that may occur. The Participant is requested to carefully read these Rules 

and Regulations from time to time before participating in the Game. It shall be the Participant’s 
responsibility to check these Rules and Regulations periodically for changes. The Company may 

require the Participant to provide their direct or indirect consent to any update in a specified manner 

before further use of the game. If no such separate consent is sought, their continued use of the game, 
following such changes, will constitute your acceptance of those changes. 

 

8. The Company has the sole right at any time/to alter/amend/withdraw/replace/discontinue and/or 

terminate the Game without any prior intimation or notice to the public and the Company is not 
obligated in any manner whatsoever to compensate any person(s) who have participated in the Game. 

 

9. If any provision of these Rules and Regulations is held by any Court or other competent authority to 

be void or unenforceable in whole or part, the other provisions of these Rules and Regulations and the 
remainder of the affected provisions shall continue to be valid. These Rules and Regulations and the 

Game shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United Arab Emirates 

and the Participant(s) submit irrevocably to the jurisdiction of the Courts in Dubai. 

 

10. The Company is empowered to take a decision on any case not covered by the present Rules and 

Regulations. 

 

11. The Company will not be liable for any loss of earnings, employment or otherwise, caused to the 
Participant(s) and arising as a result of their participation in the Game. 

 

12. The Participant(s) hereby agree to indemnify the Company against any claims that might arise from 

the Participant’s actions or omissions while participating in the Game. 

 

13. The Participant hereby agrees and undertakes that, the Company is in no manner whatsoever 

responsible and/or shall not be held liable in any manner whatsoever, for any injury of any kind 

including mental and/or emotional trauma caused to the Participant(s) in any manner whatsoever, in 
relation to the Game. 

 

14. The only way to enter the Game is through participation as described in these Rules and Regulations. 

Any person claiming that they can help get you access to the Game for a consideration is defrauding 
you. Please contact your local police and report this person immediately. 

 

15. Any person(s) claiming that they can help You get favorable access to the Game Play/Game Prize(s) 

for a consideration (monetary/non-monetary) is defrauding You. Please contact your local police and 
report such person/s immediately.  

 

16. The Participants shall not have any ownership interest, license or other rights in the application for 

Game or any right in the Game Intellectual Property therein, whether by license, implication, estoppel 
or otherwise. 
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17. Subject to these Rules and Regulations, the Company hereby grants you a limited, non-exclusive, non-
sub licensable and non-transferable license, limited to the Territory, to use the Game and the content 

solely for purposes of availing the Game Play and services provided therein. The Participant 

acknowledges and agrees that they shall not copy, republish, post, display, translate, transmit, 

reproduce or distribute any content through any medium without obtaining the necessary authorization 
from the Company or third party owners of such content. 

 

18. Subject to the Rules and Regulations, the Participant(s) may access, view and otherwise use the Game 

(including, without limitation any services provided on or through the Game Website) for their 
personal (non-commercial), lawful use only. The Participants must not use the Game and any services 

provided through it in a manner which is prohibited by the Rules and Regulations and/or applicable 

law. 

 

19. The Company in its sole discretion may suspend or terminate and/or block the Participant(s) from 

accessing all or any part the Company’s website and/or any service provided therein if the Participant 

breaches or is suspected to be in breach of the Rules and Regulations and/or any applicable law and/or 
if the Participant is found to be misusing the Game Website and/or is engaged in the illegal and/or 

fraudulent use of the Game Website in any manner.  



"( العملية الكاملة للمشاركة في )"الشروط واألحكام. تحكم الشروط واألحكام التالية 1

ة الخاص" و/أو "املشارك"( وتكون ملزمة لكل مشارك )"للعبةالسريعة )"ا آي ديلز لعبة

"( الذين يقيمون في دولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين وعمان أنت" و/أو "بك

ين يرغبون "( الذاإلقليمفيما يلي باسم " واململكة العربية السعودية )يشار إليهاوالكويت 

نطقة ستار اسيانت ميدل ايست مطواعية في املشاركة في اللعبة التي تستضيفها شركة 

مع الشركات التابعة لها وشركائها ووكاالئها وما Asianet Middle East FZ LLC ذ.م.م -حرة

 
 
 "(.الشركةللوضع والحالة )" إلى ذلك ، وفقا

. مشاركتك فى اللعبة هو بمثابة موافقتك املطلقة على الشروط واألحكام ، وسياسة 2

الخصوصية على النحو املنصوص عليه من وقت آلخر )يشار إليها فيما بعد باسم 

(. أما إذا كنت ال توافق على االلتزام أو ال يمكنك االمتثال ألي من القواعد واللوائح""

القواعد واللوائح ، فيرجى عدم املتابعة، إن إخفاقك في قبول هذه القواعد واللوائح 

 فى اللعبة. سيؤدي إلى استبعادكم من املشاركة

. تخضع اللعبة هذه للقواعد واللوائح ، وبالدخول الى اللعبة ، يقر كل مشارك بأنه قد 3

ون م بهذه القواعد واللوائح، وتكقرأ وفهم ، ويوافق دون قيد أو شرط على االمتثال وااللتزا

 قرارات الشركة في جميع األمور املتعلقة باللعبة نهائية وملزمة من جميع النواحي.

-https://www.startv.com/legal-terms. إن سياسة الخصوصية املتوفرة على 4

policies/terms/contest-terms-conditions/privacy-policy-star-asianet-middle-



east/  تحكم جميع إستخدامات أي استخدام شخص ي املعلومات و / أو أي معلومات والتى

أخرى على النحو املوضح في سياسة الخصوصية ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر 

، أي معلومات تتعلق بمشاركتك في اللعبة ، التي تم جمعها بموجب هذه اللعبة أو بموجبها 

 بواسطة الشركة )إن وجدت(.

 . يجب على الشركة الترويج للعبة على صفحاتها على5

 https://www.facebook.com/STARPlusMiddleEast

https://www.facebook.com/AsianetME  اإلنستجراموعلى تطبيق 

www.instagram.com/starplusmiddleeast /. 

موقع )"starswipeup.startv.com. يجب أن تكون اللعبة متاحة على موقع اللعبة 6

 (.اللعبة"

واللوائح الواردة في هذه  وجميع القواعدمن أو . عدم امتثال املشارك )املشاركين( ألي 7

الوثيقة أو على النحو الذي تحدده الشركة من وقت آلخر سيجعل دخول هذا املشارك في 

.
 
 وباطال

 
 اللعبة الغيا

 . تتاح اللعبة باللغة اإلنجليزية فقط.8

. ُينصح جميع املشاركين بالبقاء في مناطق تتميز بوجود إشارة شبكة قوية ومستقرة / 9

 االتصاالت أو مزود خدمة اإلنترنت لضمان األداء السلس للعبة.ومستمرة ملشغل 

https://www.facebook.com/STARPlusMiddleEast
https://www.facebook.com/AsianetME
http://www.instagram.com/starplusmiddleeast%20/


. يجب أن تكون درجة كل مشارك متاحة في نهاية اللعبة. ال يحق ألي مشارك ربح أي 11

جوائز أو هدايا أو أي نوع آخر من املكافآت باستثناء جائزة اللعبة )كما هو محدد فيما 

 بعد( في اللعبة.

لهذه  "قبول فقط املشاركة في اللعبة بعد النقر على زر " . يمكن لجميع املشاركين11

 القواعد واللوائح.

. بقبول املشارك لهذه القواعد واللوائح للمشاركة في اللعبة ، يوافق املشارك على نشر 12

نتيجته على موقع اللعبة بعد تطبيق آلية التصفية املناسبة التي قامت الشركة بتصميمها، 

لة عن أي مطالبات تتعلق بممارسة تقدير الشركة في هذا الصدد، ولن تكون الشركة مسؤو 

ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي نوع من املطالبات واألضرار والغضب الناجم عن 

 مشاركة املشاركين.

. بضافة إلى ذلك ، لن تكون الشركة مسؤولة عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية 13

بنشره املشاركون، من خالل املشاركة في اللعبة ، والذى قد ينشأ عن أي محتوى يقوم 

يسمح املشارك للشركة بالوصول إلى املعلومات الشخصية وعرضها بما في ذلك على سبيل 

 املثال ال الحصر ، بيانات لعبة املشارك والنتائج في لوحة )الشرف/املتصدرين(.

ن ة للتحويل بي. يتم تخصيص معّرف فريد لكل مشارك ، وتعتبر النقاط غير قابل14

املعرفات الفريدة املختلفة ويجب التقاط نشاط جهاز واحد فقط للتسجيل، وفي حالة 

قيام أحد املشتركين بلعب اللعبة باستخدام معّرفات بريد إلكتروني متعددة ، يتم النظر 



فقط في أفضل نتيجة للمشارك عبر جميع معرفات البريد اإللكتروني املرتبطة باملشارك 

املشارك على لوحة املتصدرين ، وتحديد أهلية املشارك لتلقي جائزة اللعبة ،  لغرض ذكر

 إلخ.

. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل و / أو إلغاء اللعبة بناء  على البرمجة واملتطلبات 15

الفنية والظروف غير املواتية و / أو أي أسباب أخرى قد تراها الشركة مناسبة، كما يمكن 

 بة في مثل هذه الظروف أو تمديدها أو إلغاؤها أو إنهاؤها بالكامل.إعادة جدولة اللع

. تعتبر القرارات التي تتخذها الشركة نهائية وباتة ولن تكون الشركة مسؤولة عن عوامل 16

تشمل على سبيل املثال ال الحصر فقدان البيانات / النقاط أو أي ميزة / عيب آخر يحدث 

شاكل في أجهزتهم أو تطبيقاتهم أو واجهة تسجيل للمشاركين بسبب أخطاء فنية أو م

الدخول / عمليات تسجيل دخول متعددة لنفس املعرف الفريد ، وأي معالجة أخرى 

 يقودها املشارك ، واألتصال باإلنترنت ، ووقت االستجابة و / أو تغطية الشبكة.

شاركة م. توص ي الشركة املشاركين بالحفاظ على خصوصية بياناتهم الشخصية وعدم 17

اى أرقام هواتفهم أو أي تفاصيل شخصية أخرى مرتبطة بأي منصة وسائط اجتماعية 

 أخرى أو أي موقع ويب آخر مع أطراف ثالثة.

. ستتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى املعلومات والبيانات وجمعها املتعلقة بلعب 18

يقات ثال ال الحصر تطباللعبة من قبل املشارك أثناء اللعبة بما في ذلك على سبيل امل

م أنستجراالفيسبوك و / أو أنستجرام الخاص به واسمه وصورة )صور( الفيسبوك أو 



واالسم وتاريخ امليالد والصورة والجنس ومعرف البريد اإللكتروني والجنسية وبلد اإلقامة 

 ة"(. يوافق املشارك على استخدام بيانات اللعببيانات اللعبةوأرقام الهاتف املحمول )"

هذه من قبل الشركة للبحث والتطوير للحصول على تجربة لعب أفضل ، بما في ذلك على 

سبيل املثال ال الحصر فهم طريقة تشغيل اللعبة ، ورسم خريطة لسلوك املشاركين العام 

 مليزات "
 
، تحسين اللعبة بشكل عام ، وما إلى ذلك. من خالل املشاركة في  "اللعبةاستجابة

املشاركون على جمع بيانات اللعبة وتخزينها ومعالجتها ونقلها ومشاركتها اللعبة ، يوافق 

ا لسياسة الخصوصية الخاصة بها والتي يمكن الوصول إليها على  بواسطة الشركة ، وفق 

https://www.startv.com/legal-terms-policies/#pdp 

 لصلة فقط.لة ذات املتطلبات قوانين الخصوصية في الدو  اللعبة . ستخضع املشاركة في19

 marketingme@startv.com . في حالة وجود أي استفسارات، يرجى قم الدخول إلى21

لإلبالغ عن مدى وأساب مخاوفك / مشكالتك املتعلقة باللعبة، ويجب بذل جميع املساعي 

معقولة على أساس بذل أقص ى جهد. ومع للرد على االستفسارات في غضون فترة زمنية 

 ذلك ، فإن عدم وجود رد ال يعني قبول الشركة ألية مطالبات في االستعالم.

 يرجى الرجوع إلى القواعد واللوائح املفصلة املذكورة أدناه والتي تحكم اللعبة.

 القواعد واللوائح املفصلة التي تحكم املشاركة في اللعبة

 . وصف اللعبة1

mailto:marketingme@startv.com


( هي لعبة على على puaepi s zIa dI سويب آب اي ديلزتي تحمل اسم لعبة اللعبة )ال

مواقع اإلنترنت تعتمد على املهارات ويتم استضافتها ويمكن لعبها على موقع اللعبة الذي 

تملكه وتديره الشركة، وتعتبر اللعبة مخصصة الستجمام املشارك فقط وتتضمن جوائز 

ي كل نوع من أنواع الجوائز على عدد معين من متنوعة يقوم املشارك بجمعها، ويحتو 

النقاط مرفق به ، وسوف يحصل املشارك الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في أقل وقت 

ممكن على أعلى درجة، ولتجنب الشك ، تم التوضيح بأن الجوائز يتم إصدارها بشكل 

ا إدارة وتفع وأشكال  يل أنواععشوائي ، وليس للشركة أي سيطرة عليها ويجوز للشركة أيض 

أخرى من املسابقات و / أو األلعاب التي تقوم الشركة بأستضفاتها أو الرعاة والشركاء أثناء 

سير اللعبة ، على موقع اللعبة ، والتي يجب أن تحكمها البنود والشروط وسياسة 

 الخصوصية لهؤالء الرعاة أو الشركاء .

 التعاريف الرئيسية. 2

ئح ، يكون للتعبيرات املستخدمة هنا املعنى املنسوب لها على . ألغراض القواعد واللوا1

 النحو التالي:

تعني ستار أسيا نت ميدل إيست منطقة حرة وتشمل الشركاء التابعين لها  "الشركة"أ. 

 والوكاالء وما إلى ذلك ، حسب ما تقتضيه الحالة ألغراض اللعبة.

الكمبيوتر ، وأجهزة الكمبيوتر املحمولة ، أجهزة  "الجهاز )األجهزة("ب. ُيقصد بمصطلح 

وما فوق( / آي أو  4.4)مع اإلصدار  ندرويدوالهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل األ 



وما فوق( ، وما إلى ذلك ، والقادرة على استقبال ونقل البيانات بما في  11)مع اإلصدار  أس

االتصاالت و / أو أي تقنية أخرى  ذلك عبر اإلنترنت و / أو الهاتف املحمول تكنولوجيا

 كرةكارد الذا مماثلة. قد تعمل اللعبة على األجهزة اللوحية واألجهزة القائمة على شريحة

وما  4.4)اإلصدار  األندرويد أجهزة بخالف الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة تشغيل

 وما فوق(. 11فوق( أو آى أو أس )اإلصدار 

الفعل باملشاركة في اللعبة من خالل جمع الجوائز املختلفة املتوفرة في إلى اللعبة  ج. تشير

 اللعبة.

" إلى املعلومات الخاصة باملشاركين والبيانات املتعلقة باللعبة بيانات اللعبةد. تشير "

 الخاصة باملشارك التي تم جمعها عن طريق الشركة أثناء اللعبة.

كم تسرد أفضل املشاركين الذين حصلوا على هـ. "لوحة الشرف / املتصدرين" هي لوحة تح

 الدرجات بترتيب تنازلي لنقاطهم / نقاطهم التراكمية في مسرحية اللعبة.

على سبيل املثال ال الحصر حقوق النشر والعالمات التجارية  "امللكية الفكرية"و. تشمل 

نونية أخرى وبراءات االختراع واألسرار التجارية وأسماء املجاالت و / أو أي مصالح قا

 معترف بها أو محمية كملكية فكرية.

للعبة" على سبيل املثال ال الحصر التصميمات  امللكية الفكريةز. يجب أن تشمل "

الخاصة باللعبة وتنسيق اللعبة وتنسيق التسجيل وجميع العالمات التجارية وحقوق 

التحتية  لبنيةالتأليف والنشر التي حصلت عليها الشركة ألغراض هذه اللعبة وتصميم ا



لتكنولوجيا املعلومات وأسماء املجاالت واملصطلحات املستخدمة في هذا املستند للتعريف 

جوانب محددة من اللعبة وأي ملكية فكرية أخرى مرتبطة أو مرتبطة أو مطورة فيما يتعلق 

 باللعبة.

قاط نهو لوحة معلومات على واجهة اللعبة تتكون من ال "امللف التعريفي للمشارك"ح. 

 التراكمية التي حصل عليها املشارك أثناء اللعبة وأثناء اللعب.

إلى العالمة الرقمية أو وحدة تسجيل املمنوحة لجمع جائزة  النقطة )النقاط("خ. تشير "

 بنجاح أثناء اللعب.

" يعني الشخص الذي لديه حساب "املستخدم )املستخدمون( / املستخدم املسجلر. 

لح ويقبل هذه القواعد واللوائح للوصول إلى اللعبة و / أو فيسبوك و / أو جوجل صا

 املشاركة فيها.

" تعني هذه القواعد واللوائح التي تحكم اللعبة ، كما هو مذكور في "القواعد واللوائحز. 

هذه الوثيقة بالكامل وكما يمكن تعديلها من قبل الشركة من وقت آلخر دون إشعار مسبق 

 ،ة املصاحبة إلصدار اللعبة في املوقع اإللكتروني ، وتتضمن القواعد الرئيسي

تعني النقاط التراكمية التي ربحها أحد املشاركين أثناء لعب  النتيجة )النقاط("س. "

 اللعبة.

" إلى رقم التعريف الفريد املخصص لكل مشارك في اللعبة يقبل املعرف الفريدش. يشير "

 القواعد واللوائح الخاصة باللعبة.



ى موقع عل سويب آب اي ديلزتتوفر لعبة  سويب آب اي ديلز" إلى لعبة اللعبةص. تشير "

ا للقواعد واللوائح  اللعبة والتي يمكن أن يلعبها املشاركون على الجهاز )األجهزة( وفق 

 وتتضمن جميع إصدارات اللعبة.

يعني أي شخص )أشخاص( يوافق على الدخول واملشاركة في  املشارك )املشاركون("ض. "

ا للقواعد واللوائح على النحو املحدد في هذا املستند  ( يلعب اللعبة على 2) ،اللعبة وفق 

ا في اإلقليم 3) ،موقع اللعبة  ا )4) ،( كان وال يزال موجود  ا وصحي  ( ليس 5( ال يزال سليم 

و  ،جنائية أو ترتيب أو عقد يمنع املشارك )املشاركين( من املشاركة في اللعبة لديه إدانة 

ا من تاريخ بدء اللعبة. 18( أال يقل عمره عن 6) ا اعتبار   )ثمانية عشر( عام 

( الوص ي القانوني للمشارك 2أو ) ،( األب البيولوجي أو والدة املشارك 1يعني ) "الوالد"ط. 

ا  1891لعام  )جارديان أند ووردز(ا لقانون املعين من قبل املحكمة وفق   ، والذي يكون قادر 

 على تقديم املوافقة بموجب القانون املعمول به.

تعني فترة األربعة أسابيع التي يمكن خاللها الوصول إلى اللعبة على موقع  "فترة اللعبة"ظ. 

 اللعبة والتي يمكن خاللها للمشاركين املؤهلين الفوز بجوائز اللعبة.

 . إجراءات املشاركة في اللعبة3

. األهلية واملشاركة
ً
 أوال

 أ. اللعبة متاحة باللغة اإلنجليزية بشكل حصري على موقع الويب املستقل

http://starswipeup.startv.com/ "(ويمكن الوصول إليه على األجهزة.موقع اللعبة )" 

http://starswipeup.startv.com/


تعمل اللعبة فقط في اإلقليم ولن يمكن الوصول إليها من إقليم )مناطق( أخرى ب. سوف 

 في جميع أنحاء العالم.

( املوافقة على الدخول واملشاركة في اللعبة 1ج. للمشاركة في اللعبة ، يجب على املستخدم )

ا للقواعد واللوائح على النحو املحدد في هذا املستند  وقع ( العب اللعبة على م2) ،وفق 

( ليس لديه إدانة جنائية 5) ،( سليم العقل والصحة 4) ،( التواجد في اإلقليم 3) ،اللعبة 

)ثمانية عشر(  18( 6و ) ،أو ترتيب أو عقد يمنع املشارك )املشاركين( من املشاركة في اللعبة 

ا من تاريخ بدء اللعبة. ستخضع املشاركة في اللعبة لقانون  ا على األقل اعتبار  عام 

 صية البيانات ذي الصلة فقط.خصو 

يتعين على الشركة أن تفترض  ،د. في حالة كان املشارك أقل من سن الرشد في اإلقليم 

 القبول املعتَبر للقواعد واللوائح من قبل والد املشارك.

هـ. اللعبة مفتوحة فقط للمشاركين من األفراد املقيمين في اإلقليم ، والذين ليسوا 

اضع للعقوبات )حيث تعني الدولة الخاضعة للعقوبات بيالروسيا ، مواطنين في أي بلد خ

بورما )ميانمار( ، القرم ، كوبا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إيران ، ساحل العاج ، 

ليبيريا ، وكوريا الشمالية ، والصومال ، والسودان ، وسوريا ، وزيمبابوي ، وأي دولة أخرى 

بقي عليها.تفرض عليها حكومة الواليات امل
ُ
 تحدة العقوبات االقتصادية األمريكية أو قد ت

 و. يقر املشارك )املشاركون( ويضمن ما يلي:



لم يكونوا مدرجين في أي قائمة من الرعاه املعينين بشكل خاص واألشخاص املحظورين • 

 و ،الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية 

 سببوا في سوء سمعة الشركة و / أو رعاتها.لن يت• 

و. اللعبة ليست مفتوحة للموظفين )الدائمين أو املتعاقدين( واملديرين ، بما في ذلك كل 

( وكاالت اإلعالن والترويج واملوزعين 2و ) ،( الشركة 1فرد من أفراد عائالتهم املباشرين ، في )

م والفرعية والتابعة و / أو الكيانات وموردي الجوائز ، بما في ذلك كل من الشركات األ 

ا باسم   "الرعاة"(.املرتبطة بالترويج للعبة )يشار إليهم جميع 

ى. قد يؤدي عدم تقديم إثبات أو إفادة خطية باألهلية ، بما في ذلك تاريخ امليالد الصحيح 

، بما في ذلك أي من الوثائق أو التفاصيل املصرفية املطلوبة بموجب هذه الشروط 

ألحكام ، ضمن الجداول الزمنية املحددة من قبل الشركة أدناه ، إلى فقدان األهلية. وا

ا بالحق في استبعاد أي مشارك في حالة وجود تناقض في املعلومات  تحتفظ الشركة أيض 

املقدمة / املقدمة / املذكورة من قبل املشارك إلى الشركة أثناء التسجيل و / أو في 

 الواردة في املستندات املقدمة من قبل مشاركون.املعلومات )املعلومات( 

. عملية التسجيل
ً
 ثانيا

أ. سوف يحتاج كل مشارك للتسجيل للمشاركة فى اللعبة في كل مرة يدخل فيها إلى موقع 

اللعبة من جديد ، أي بعد مغادرة موقع اللعبة وإغالق نافذة املتصفح بعد الجلسة األخيرة 

إلى التسجيل بنفس البيانات والتفاصيل ، في كل مرة  للعب اللعبة. سيحتاج كل مشارك



يلعب فيها اللعبة. أي بمجرد تسجيل أحد املشاركين ، ال يمكنهم تعديل أي من تفاصيل 

التسجيل الخاصة بهم ولن تكون الشركة مسؤولة بأي شكل من األشكال إذا قدم أحد 

 عبة.املشاركين تفاصيل غير دقيقة أو خاطئة أثناء التسجيل في الل

ب. قد ُيطلب من املشاركين تقديم البيانات املصرفية واملستندات الضريبية والوثائق 

الداعمة الالزمة في نسخة مصدقة أو أصلية )أي شهادة امليالد أو جواز السفر( و / أو أي 

دليل وثائقي آخر قد تطلبه الشركة لتأكيد أهلية املشاركين في أي مرحلة من مراحل اللعبة. 

ا ، ا ألن الشركة قد تطلب من املشاركين تقديم مستندات مثل هذه للمطالبة  أيض  نظر 

بجوائز اللعبة ، فمن الضروري للمشاركين تقديم تفاصيل التسجيل التي هي نفس 

 التفاصيل املوجودة في املستندات الداعمة وما إلى ذلك.

   

إلى املعلومات ج. من خالل املشاركة في اللعبة ، يسمح املشارك للشركة بالوصول 

 رين.( املتصدالشرف الشخصية وعرضها مثل بيانات اللعبة والنتائج في لوحة )قوائم

( أن مشاركته في العرض 1د. من خالل الشروع في لعب اللعبة ، يقر املشارك للشركة )

تتوافق مع جميع القوانين السارية عليهم وال يحظر عليهم بأي شكل من األشكال املشاركة 

( قام والدهم بقراءة ومراجعة الشروط واألحكام 2و ) ،تفاقية بموجب أي قانون في هذه اال

ا للقواعد واللوائح.  ويوافق على مشاركتهم في اللعبة وفق 



هـ. ُيعتبر جميع املستخدمين املسجلين الذين يشاركون في اللعبة )أ( قد قرأوا وقبلوا ، أو 

شارك سن الرشد في بلد إقامته( وقبوله )ب( قد قرأ أحد الوالدين )في حالة عدم بلوغ امل

 والقواعد واللوائح وسياسة الخصوصية على النحو املحدد هنا واملحدثة من وقت آلخر.

و. اللعب متاح لجميع املستخدمين املسجلين ، ويمكن الوصول إليه للعرض و / أو اللعب 

 ، طوال املدة املحددة من قبل الشركة.

املشاركين القواعد واللوائح ، يتم تخصيص معرف فريد له ى. في كل مرة يقبل فيها أحد 

ألغراض اللعبة. لن تكون النقاط قابلة للتحويل بين املعرفات الفريدة ، بغض النظر عن 

 األجهزة املستخدمة لتشغيل اللعبة.

نسب نقاط لعب اللعبة إلى املعرف الفريد املرتبط باملستخدم املسجل. سيتم تجميع 
ُ
ز. ت

ها بمعرف فريد واحد فقط. يجب مراعاة أعلى نقاط لكل مشارك عبر معّرفات النقاط وربط

البريد اإللكتروني املختلفة للتسجيل ولوح املتصدرين. لتجنب الشك ، تم توضيح أنه ال 

 للظهور على لوحة املتصدرين أكثر من مرة وال يمكن 
 
يمكن ألي مشارك أن يكون مؤهال

لعبة واحدة ، بغض النظر عن عدد معرفات البريد  للمشارك الحصول على أكثر من جائزة

 اإللكتروني التي استخدمها املشارك للعب اللعبة .

ا للسيناريوهات التالية ستحق النقاط للُمعرف الفريد وفق 
ُ
 :ت

 

 



 معالجة النقاط نوع املشارك

 املستخدم مسجل
سيتم تجميع النقاط ملعرف فريد وسيتم إصدار النقاط 

 .الفريدمقابل نفس املعرف 

ر. في حالة فقدان النقاط بسبب فقدان الجهاز أو فقدان النقاط بسبب عمليات تسجيل 

الدخول املتعددة من نفس الجهاز ، أو أي تالعب آخر بقيادة املشاركين ، أو أي خلل فني 

آخر ، فلن تكون الشركة مسؤولة عن تحديد الش يء الفعلي ال يجوز قبول أي أسئلة / 

ا الصدد للمشارك الذي لعب اللعبة. يعتبر قرار الشركة استفسارات أو طلبات في هذ

ا لجميع  ا وملزم  بشأن ما إذا كان يجب منح املشارك النقاط غير املطالب بها نهائي 

املستخدمين الذين يشاركون في اللعب. في حالة تحديد الشركة ألي سوء تصرف / 

لغش ال ال الحصر استخدام ااستخدام احتيالي / ميزة غير عادلة بما في ذلك على سبيل املث

أو االستغالل أو التشغيل اآللي أو البرامج أو الروبوتات أو أي برنامج طرف ثالث غير مصرح 

 .به ، تحتفظ الشركة بالحق في استبعاد املشارك دون أي إشعار مسبق / التنبيه

 ثالثا. رسوم املشاركة فى اللعبة

اني ، ومع ذلك ، فإن الوصول إلى املوقع أ. يرجى مالحظة أن الوصول إلى موقع اللعبة مج

يستهلك رسوم البيانات / اإلنترنت. لذلك ، سيؤدي الوصول إلى موقع اللعبة على الويب 

وتشغيل اللعبة إلى استخدام واستهالك البيانات التي قد تطبق عليها رسوم البيانات التي 



مشغل ، يرجى االتصال بيفرضها مشغل اإلنترنت / االتصاالت لديك. ملزيد من التفاصيل 

 اإلنترنت / االتصاالت.

ب. لن تتلقى الشركة ولن تتلقى أي أموال و / أو مقابل من مشغلي اإلنترنت / االتصاالت و 

 / أو أي طرف ثالث ، فيما يتعلق بالبيانات التي يستهلكها املشارك للعب اللعبة.

 رابعا. التنسيق الخاص باللعبة

 أ.

زة فايف وأجهبالى ستيشن الجوائز مثل النقود والساعات و سيتم إسقاط العديد من • 

 اآليفون و سيارات مرسيدس وغيرها من أعلى الشاشة

 في أسفل الشاشة ، بحيث يمكن للمستخدم التحرك منالتسوق ستكون هناك عربة • 

 .الجوائز املتساقطةجهة إلى أخرى أللتقاط 

 .ثوانخمس  سرعة سقوط الجوائز ستزداد كل• 

 ثانية 61 اللعبمدة • 

 .نقاط محددة مرتبطة به" عنصر"لكل سوف يحدد • 

 لى الشاشة الخاصة بالنتائج.يتم نقل الالعب إسوف اللعبة ،  من نتهاءاال بمجرد • 

 .تظهر شاشة النتيجة النتيجة النهائية لالعبسوف • 

ا ونتائجهم 23فضل تضم قائمة املتصدرين أسوف •   .العب 



ا لتقديرهاب. تحتفظ الشركة بالحق   في تغيير النقاط املرتبطة بكل عنصر / جائزة تقع وفق 

 الخاص.

ا لتقديرها الخاص  ج. يجوز للشركة زيادة و / أو تقليل السرعة التي تسقط بها الجوائز وفق 

ا للمشارك )املشاركين(. إذا أخفقت  ا وملزم  وسيكون قرار الشركة في هذا الصدد نهائي 

محاولة قام بها املشارك ، ألي أسباب فنية و / أو غير تقنية خوادم الشركة في تسجيل أي 

 ، فلن تكون الشركة مسؤولة عن هذا االستالم املتأخر أو عدم االستالم.

 . االختيار واإلشباع:4

ا ممن حصلوا على أعلى الدرجات سوف  23أ. أفضل 
 
ا )ثالثة وعشرون( مشارك

 
مشارك

 (.الفائز")"يتأهلون مباشرة للفوز بجوائز اللعبة 

ب. في حالة حصول عدة مشاركين على نفس الدرجة ، سيتم اعتبار املشارك الذي وصل 

إلى هذه النتيجة في أقل عدد من املحاوالت هو الفائز. ستتم مراقبة تكرار عدد مرات اللعب 

نقطة من خالل لعب اللعبة  511لكل مشارك. على سبيل املثال ، إذا سجل أحد املشاركين 
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 فسيكون األخير هو الفائز.

ج. في حالة تماثل عدد املحاوالت والنتيجة العالية بين مشاركين أو أكثر ، فإن املشاركين 

الذين لديهم أقل إجمالي وقت استغرقه بامليكروثانية لتحقيق الدرجة العالية يعتبرون 

 ئزين. يتم مراقبة الوقت الذي يستغرقه املشارك إلكمال اللعبة بواسطة النظام.الفا



د. سيتم االتصال بالفائزين من خالل تفاصيل االتصال املقدمة من قبلهم. سُيطلب من 

هؤالء الفائزين تنفيذ أي وجميع املستندات القانونية التي تطلبها الشركة. في حالة عدم 

تفاصيل األهلية ، سيتم استبعاد الفائز املذكور من اللعبة ،  تمكن الفائز من التحقق من

ا لتقدير الشركة وحدها.  وفق 

هـ. ستعلن الشركة نتائج اللعبة والفائزين بعد انتهاء فترة اللعبة. في حالة تأجيل هذا اإلعالن 

عن الفائز )الفائزين( ألي سبب من األسباب ، لن تكون الشركة مسؤولة عن ولن يكون 

إعالن عن الفائزين في أي منتدى عام أو غير ذلك. في حالة ما إذا كانت الشركة ترى هناك 

أنه ال يحق ألي من املشاركين أن يتم اختياره كفائز ، فيجوز للشركة ممارسة تقديرها 

 لعدم اختيار أي فائز.

ا في تفاصيل االتصال  و. لن تكون الشركة مسؤولة إذا لم يكن الفائز )الفائزون( متاح 

املقدمة منهم ونتيجة لذلك يفقد الفائز )الفائزون( فرصتهم في الحصول على جائزة 

( فقط للوصول إلى الفائز 1)جوائز( اللعبة. يتعين على الشركة القيام بمحاولة واحدة )

)الفائزين(. في حالة عدم التراجع ، سيتم إبطال االختيار ولن تكون الشركة مسؤولة تجاه 

 أي شكل من األشكال.الفائز )الفائزين( ب

ى. يجب أن يكون الفائزون الثالثة األوائل متاحين كما هو مطلوب من قبل الشركة لتلقي 

الجائزة النقدية ويجب أن يكون الفائزون العشرون التاليون متاحين كما هو مطلوب من 

قر ي قبل الشركة لتلقي نقاط آى بوينتس التي يشار إليها مجتمعة باسم "اللعبة" الجوائز ".



الفائزون ويوافقون على أن )أ( الشركة ليست مسؤولة أو مسؤولة فيما يتعلق بنقاط آى 

على  pPبوينتس ، بمجرد إرسالها من قبل الشركة إلى الفائزين ، )ب( يمكن استرداد نقاط 

( ، )ج( يتم التعامل مع أي قضايا أو zuaepi.www.   اإللكتروني فقط ) آي ديلز موقع

ولن يكون للفائز حق الرجوع  آي ديلزاد نقاط آى بوينتس فقط من قبل نزاع حول استرد

ضد الشركة ، و )د( ال يمكن إستبدال نقاط آى بوينتس إال لشراء منتج واحد أو أكثر 

وسوف ال تخول املسترد املشاركة في أي سحب محظوظ )بما في ذلك أي سحب محظوظ 

 باملنتج )املنتجات( الذي يتم شر 
 
 اؤه( أو الفوز بأي جوائز أو جائزة نقدية.قد يرتبط عادة

ا لتقديرها الخاص ، دون أي التزام بإخطار  ح. يجوز للشركة تغيير أي من جوائز اللعبة وفق 

ا كما هو مطلوب من قبل  املشاركين بهذا التغيير. يجب أن يكون الفائز )الفائزون( متاح 

ا لتقديرها الخاالشركة لتلقي املكافأة. يجوز للشركة تغيير أي من جوائ ص ، ز اللعبة وفق 

دون أي التزام بإخطار املشاركين بهذا التغيير. لن تكون الشركة مسؤولة في حالة حدوث 

أي خسارة / ضرر يلحق بشخصه أو ممتلكاته أثناء تحصيل الفائز لجوائز اللعبة ، ويجب 

ذلك. نتيجة لعلى الفائز )الفائزون( أن يبقي الشركة على تعويض عن أي خسارة تكبدها 

 نفس.

ا لتقديرها الخاص أنه يضر بروح  خ. إذا انخرط أي مشارك في أي سلوك تعتقد الشركة وفق 

 اللعبة ، فسيؤدي ذلك إلى استبعاد هذا املشارك من اللعبة واستالم أي جائزة لعبة.



 ر. إذا كان أي فائز محدد غير قادر على املطالبة أو ال يطالب بجائزة اللعبة ألي سبب من

 األسباب ، فسيتم اعتباره قد انسحب من اللعبة وفقد حقه في املطالبة بجائزة اللعبة.

ز. تكون جميع القرارات التي تتخذها الشركة نهائية وملزمة وال تخضع ألي استئناف من 

فسر املشاركة في اللعبة على أنها تعني أن املشارك )املشاركين( قد 
ُ
أي نوع على اإلطالق. ت

 عن حقه في االعتراض على أي قرار )قرارات( اتخذته الشركة. تنازل )خمسة(

رابعا. تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أو سحب جائزة اللعبة إذا فشل الفائز )الفائزون( 

املحددون في االمتثال ألي من القواعد واللوائح و / أو القوانين املعمول بها أو ألي سبب من 

 األسباب.

رعاة أي مسؤولية ولن تكون مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر س. ال تتحمل الشركة وأي 

أو إصابات أو إزعاج أو أي التزامات أخرى من أي نوع تنشأ فيما يتعلق بتحقيق أي جائزة 

 لعبة.

ش. في حالة فشل املشارك )املشاركون( و / أو الفائز )الفائزون( في تقديم أي مستندات 

ل لهذه القواعد واللوائح ، فإن هذا املشارك تطلبها الشركة لغرض التحقق من االمتثا

)املشاركون( و / أو الفائز )الفائزون( سيكونون غير مؤهلين دون أي مسؤولية تجاه 

 الشركة.

ص. جوائز اللعبة غير قابلة لالسترداد وغير قابلة للتحويل وغير قابلة لالستبدال. لغرض 

ائز ة للفائز )الفائزين( وال يمكن للفالتوضيح ، لن يتم منح أي مكافئ نقدي أو جائزة بديل



)الفائزون( استبدال جائزة )جوائز( اللعبة بهدية ذات قيمة معادلة. عالوة على ذلك ، فإن 

جائزة اللعبة التي تم ربحها خاصة بالفائز )الفائزين( وال يمكن للفائز )الفائزون( نقل جائزة 

 اللعبة إلى أي شخص )أشخاص( آخر.

ة في اللعبة ، يمنح الفائز )الفائزون( الشركة والجهات الراعية ض. من خالل املشارك

ا غير محدود ألسمائهم ، ومقابض وسائل التواصل االجتماعي ، والعنوان ،  استخدام 

والصوت ، والصور ، والبيانات و / أو ما شابههم في أي وجميع وسائل اإلعالم دون مقابل 

 عاية و / أو اإلعالن.إلى األبد في جميع أنحاء العالم. لغرض الد

ط. من أجل الوضوح ، يجب أن تعود جميع الحقوق وامللكية واملصالح في بيانات اللعبة إلى 

ا لتقديرها الخاص. يقوم  الشركة ويمكن استخدامها من قبل الشركة في وقت الحق ، وفق 

 ماملشارك )املشاركون( و / أو الفائز )الفائزون( بموجب هذا بشكل نهائي وبشكل دائ

وللعالم بأسره ، بالتنازل عن جميع الحقوق وامللكية واملصالح بما في ذلك الحقوق في أي 

ملكية فكرية مخولة لبيانات اللعبة إلى الشركة بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر 

 الحق في إجراء أي تعديل ، وحقوق في أي شكل من أشكال االستغالل وما إلى ذلك.

 في هذه الوثيقة ، فإن جميع التكاليف اإلضافية ظ. باستثناء ما هو م
 
نصوص عليه صراحة

املرتبطة باستالم جائزة اللعبة أو استخدامها ، سواء كانت مباشرة و / أو غير مباشرة ، بما 

في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ، الرسوم والنفقات والضرائب والتكاليف وما إلى ذلك 

 املحددين. (. هي مسؤولية الفائز )الفائزين(



ع. بالنسبة للمقيمين في اململكة العربية السعودية: من خالل تقديم أي معلومات شخصية 

للشركة و / أو املشاركة في اللعبة ، فإن كل مشارك إلى أقص ى حد يسمح به قانون 

من الشروط واألحكام أعاله يتنازل عنهم. حقوق  4الخصوصية املعمول به ويخضع للبند 

/ أو أي توقعات خصوصية لديهم فيما يتعلق باستخدام صورهم أو الخصوصية و 

املعلومات الشخصية املقدمة إلى الشركة. إذا كان أحد املشاركين ال يرغب في عرض 

معلوماته و / أو صورته من قبل اآلخرين أو الكشف عنها لآلخرين ، فال ينبغي لهم املشاركة 

 في اللعبة.

لبلدان األخرى في اإلقليم )باستثناء اململكة العربية غ. بالنسبة للمقيمين في جميع ا

السعودية(: من خالل تقديم أي معلومات شخصية للشركة و / أو املشاركة في اللعبة ، 

يتنازل كل مشارك عن حقوق الخصوصية و / أو أي توقعات خصوصية لديه فيما يتعلق 

 ة. إذا كان أحد املشاركينبـ استخدام صورهم أو معلوماتهم الشخصية املقدمة إلى الشرك

ال يرغب في عرض معلوماته و / أو صورته من قبل اآلخرين أو الكشف عنها لآلخرين ، فال 

 ينبغي لهم املشاركة في اللعبة.

ف. يوافق الفائزون على إتاحة أنفسهم من وقت آلخر والتعاون مع الشركة واملشاركة في 

نوع كانت دون دفع أي أموال للفائزين. أي نشاط و / أو حملة )"نشاط ترويجي"( من أي 

عالوة على ذلك ، ال يجوز للفائزين في أي وقت رفض أو عدم املوافقة على املشاركة في أي 

نشاط ترويجي من هذا القبيل ألي سبب من األسباب. يوافق الفائزون على أن اللقطات من 



يجب أن  ا يتعلق بالفائزينأي نوع )بما في ذلك أثناء النشاط الترويجي وأثناء اللعبة( فيم

تؤول إلى الشركة ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر جميع حقوق امللكية الفكرية 

 وأي حقوق أخرى في جميع أنحاء العالم وإلى األبد.
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ا أو جائزة أو  ا تأ. اللعبة مخصصة لألغراض الترفيهية والترفيهية فقط ، وليست رهان  حدي 

 أو أي شكل آخر من أشكال األحداث الرسمية.

ب. ستكون اللعبة متاحة فقط على موقع اللعبة. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي انقطاع 

أو انقطاع أو انقطاع في االتصال بالشبكة بأي شكل من األشكال ، بغض النظر عن 

كن أن تؤدي مشكالت الشبكة املستخدمة والتي تؤدي إلى أي انقطاع أثناء اللعبة. يم

الشبكة إلى تعطيل جوانب مختلفة من اللعبة. ُينصح املشارك بالبقاء في منطقة بها إشارة 

شبكة متنقلة قوية ومستقرة / مستمرة ملشغل االتصاالت أو مزود خدمة اإلنترنت لضمان 

 األداء السلس للعبة.

ن أثناء اللعب من ج. لن تكون أي خسارة أو غضب أو استياء عانى منه أحد املشاركي

مسؤولية الشركة ، التي لن تكون مسؤولة عن تعويض أي خسارة أو عدم رضا من هذا 

القبيل. تحت أي ظرف من الظروف على اإلطالق ، لن يحق للمشترك املطالبة بأي 

تعويضات ضد الشركة بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر األضرار العامة والخاصة ، 



لية وغير املالية ، والتصفية ، واملشددة ، واألضرار النموذجية ، والتبعية ، واملا

 والتعويضات وغير التعويضية ، واالسمية و تعويضات عن خسارة الربح / خسارة الفرصة.

د. بخالف موقع اللعبة والجهاز )األجهزة( ، لن يمكن الوصول إلى اللعبة على أي وسيلة بث 

 أو أي أنظمة / منصات تشغيل أخرى.تلفزيوني مباشر تابعة لجهة خارجية 

هـ. ستسعى الشركة لضمان الحفاظ على نزاهة اللعبة في جميع األوقات وستتخذ خطوات 

معقولة في هذا الصدد. في حالة تلقي الشركة معلومات تفيد بأن نزاهة اللعبة أو اللعب 

ر لة أو غيقد تم اختراقها بأي شكل من األشكال ، بما في ذلك استخدام وسائل غير عاد

قانونية ، تحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ جميع اإلجراءات ، بما في ذلك تعليق املشارك 

 من اللعبة ، إلى حماية نفسها ، موقع اللعبة ، اللعبة و / أو اللعب.

و. باملوافقة على هذه القواعد واللوائح ، فإنك تسمح للشركة باستخدام بيانات اللعبة 

 ل نتيجتك للوحة املتصدرين.الخاصة بك في حالة تأه

ى. ال يجوز ألي من املشاركين ، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة ، 

التحدث إلى الصحافة أو أي وسائط أخرى أو أي شخص ثالث ، وال إجراء أي مقابالت أو 



تعليقات تتعلق بأي جانب من جوانب اللعبة. ال يجوز للمشارك اإلفصاح عن أي معلومات 

من أي نوع تتعلق بالشركة إلى أي طرف آخر بما في ذلك لقطات شاشة اللعبة على مواقع 

التواصل االجتماعي. يؤدي انتهاك هذا البند على الفور إلى استبعاد آفاق املشارك ملزيد من 

 املشاركة.

ل. يوافق الفائز )الفائزون( بموجب هذا على االلتزام بالقواعد واللوائح و / أو بأي 

عات الحقة للقواعد واللوائح )"القواعد واللوائح املعدلة"(. تحتفظ الشركة بالحق في مراج

ا لتقديرها الخاص واملطلق دون إشعار  تعديل أو إضافة أو حذف أي من الشروط وفق 

آخر. يجب أن تحل القواعد واللوائح املنقحة )إن وجدت( محل جميع القواعد واللوائح 

 السابقة.

افرها ومدى ت. األنظمة 6  و

أ. قد يحتاج املشاركون إلى ضبط شاشة الجهاز والخط والسطوع والدقة على الحجم 

االفتراض ي أو أقل للتأكد من أنهم قادرون على لعب اللعبة على أجهزتهم )أجهزتهم( بشكل 

 صحيح.



ا بشكل كاٍف. قد  لعب منه اللعبة مشحون 
ُ
ب. ُينصح املشاركون بالحفاظ على الجهاز الذي ت

نخفاض طاقة البطارية إلى إغالق الشبكة و / أو الجهاز مما قد يؤثر على قدرة يؤدي ا

 املشارك على لعب اللعبة.

ج. ضمنت الشركة عمليات تكرار كافية فيما يتعلق بالخوادم املستخدمة للتواصل مع 

موقع اللعبة على الويب. ومع ذلك ، في الحالة )الحاالت( النادرة التي تتأثر فيها الخوادم 

ا لتقديرها ولكن ليس كالتزام ، التدابير التي قد  وتصبح غير عاملة ، ستحدد الشركة ، وفق 

 تراها مناسبة ملعالجة مشكلة )مشكالت( الخادم .

د. قد يخسر املشارك )املشاركون( املستمر فرصة اللعب )وبالتالي يخسر النقاط( في أي 

 من املواقف التالية ، ولكن ليست شاملة:

يب أحد املشاركين على مكاملة / رسالة / وما إلى ذلك على الجهاز أثناء تشغيل هـ. حيث يج

 ،اللعبة 

 ،و. عندما يخرج أحد املشاركين من موقع اللعبة أثناء لعب اللعبة 

 ،ى. عندما يغادر أحد املشاركين موقع اللعبة أو يعيد تشغيل أجهزته أثناء اللعب 



 ،أو نفاد طاقة البطارية أثناء اللعب ل. عندما يكون هناك انقطاع في الشبكة 

 ،ن. مكان توقف الجهاز قيد االستخدام لتشغيل اللعبة 

ا ، تنتهي مهلة الشاشة أثناء سير اللعبة   و / أو ،ح. عندما يتم قفل الجهاز تلقائي 

 خ. حيث يتم استخدام املعرف الفريد بواسطة أجهزة متعددة.

سة ألي سبب من األسباب ، أو حيث تتأثر اللعبة أ. في حالة إنهاء اللعبة في منتصف الجل

أو قدرة املشارك على املشاركة في اللعبة بأي مشكلة متعلقة بالشبكة / تكنولوجيا 

املعلومات / الهاتف ، و / أو حيث يكون املشارك يخرج من اللعبة عندما ال يزال لدى 

عبة" خرى إلى "تشغيل اللاملشارك وقت للعب اللعبة ، قد ُيسمح للمشارك باالنضمام مرة أ

 فقط عند إعادة تشغيل اللعبة.

أ. املواقف الحالية املذكورة أعاله هي فقط على سبيل املثال ، وقد تكون هناك مواقف 

إضافية ، خارجة عن سيطرة الشركة ، حيث قد يتم مقاطعة مسرحية املشارك ، و / أو 

ات ، ُيسمح للمشارك قد يفقد املشارك فرصة اللعب. في ظل كل هذه السيناريوه

فقط عند بدء الجولة التالية ولن تكون الشركة مسؤولة بأي شكل  اللعبةباالنضمام إلى 



من األشكال عن هذا االنقطاع في اللعب و / أو أي فرصة ضائعة لجمع الجوائز أثناء اللعب. 

عزى فقط إلى املشارك و / أو أجهزته و
ُ
أو  / ، والتي تنتج عن أسباب فنية وغير تقنية ت

اإلنترنت و / أو شبكات الهاتف املحمول و / أو مشكالت تسجيل الدخول و / أو أي ظروف 

 قاهرة أخرى.

ب. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو غضب أو استياء يعاني منه املشارك ، أثناء 

 ضاللعبة أو ينشأ عن اللعبة أو ينتج عنها بشكل عام. لن تكون الشركة مسؤولة عن التعوي

 ضد أي خسارة أو غضب أو عدم رضا.

ج. في حين سيتم بذل جميع املحاوالت لحماية بيانات اللعبة ، بما في ذلك عشرات 

املشاركين ، من الضياع و / أو الفساد ، يوافق املشاركون ويقرون بأن جميع األنظمة 

ل ذعرضة للفشل ومحاوالت القرصنة. في حالة فقدان أي بيانات ، يجب على الشركة ب

مساع معقولة ملواصلة أي بيانات متاحة بالطريقة التي تراها مناسبة. لن تكون الشركة 

مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن فقدان البيانات أو اإلجراء الذي تتخذه الشركة الستمرار 



اللعبة ، بسبب ذلك. لن تكون الشركة مسؤولة عن تعويض أي خسارة أو عدم رضاء يعاني 

 هذه الخسارة.منه املشارك ، بسبب 

ح. بينما يجب على الشركة أن تسعى إلى اتخاذ جميع الترتيبات العملية املعقولة الستمرارية 

اللعبة ، فإنها ال تستطيع ضمان أو ضمان االتصال السلس أو التوافر املستمر ملوقع 

مد تاللعبة أو الخادم أو النظام أو البرنامج للمشاركين أثناء إجراء اللعبة ألن هذه هي تع

على املرافق الخارجية / مقدمي الخدمات والعوامل التي قد تكون خارجة عن سيطرة 

 الشركة.

خ. يقر املشارك ويوافق على إبراء ذمة الشركة من التطبيق أو الشبكة أو العملية أو 

التقنية أو أي إخفاقات أخرى. أي خسائر أو إصابات أو إزعاج أو فقدان الخصوصية أو 

املشاركة أو أي إزعاج آخر من أي نوع يحدث للمشارك أو ممتلكات أو عدم القدرة على 

 جهاز املشارك لن تكون من مسؤولية الشركة.

ر. في حالة مالحظة أي نشاط غير مصرح به في اللعبة ، تحتفظ الشركة بالحق في استبعاد 

الذي  تاملشارك الذي يتسبب في هذا النشاط غير املصرح به و / أو اللجوء إليه حتى الوق



ا. لن تكون الشركة مسؤولة أمام هذا املشارك بأي شكل من األشكال  تراه الشركة مناسب 

 بسبب هذا االستبعاد.

 ز. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي فشل في خادم أو نظام موقع اللعبة أثناء لعب اللعبة.

ن س. ال تتحمل الشركة أي مسؤولية ولن تكون مسؤولة و / أو مسؤولة بأي شكل م

األشكال في حالة عدم تمكن املشارك )املشاركون( من املشاركة في اللعبة بسبب فشل 

 مشغل االتصاالت أو مزود خدمة اإلنترنت أو مزود الخدمة ، إلخ ، أو بسبب قيود السعة.

ش. في حالة توقف اللعبة عن العمل بسبب أي مشكالت غير متوقعة ، بما في ذلك على 

شكالت الفنية أو القوة القاهرة ، تحتفظ الشركة بالحق في سبيل املثال ال الحصر امل

إيقاف اللعبة في املستقبل ومراجعة هذه القواعد واللوائح الستيعاب هذا التوقف. لن 

 تكون الشركة مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن هذا التوقف.

ا للمشارك )املشاركين( أو أي من ممثليهم لطلب أ راجعة و املطالبة بمس. لن يكون مفتوح 

أو التحقق من أي من األنظمة أو قواعد البيانات أو البرامج أو األجهزة الخاصة بالشركة 



وشركائها املستخدمة الستضافة موقع اللعبة أو اللعبة أو أي معايير أخرى أو عملية أو 

 نظام تتبناه الشركة كجزء من عملية إدارة اللعبة.

أو أي شخص ينوب عن املشارك( رفع دعوى ضد  ش. ال يجوز ألي شخص )أي مشارك

الشركة ، بأي شكل من األشكال ، فيما يتعلق باللعبة و / أو األهلية و / أو املشاركة في 

 في للشركة على 
 
لتحديد مخاوفها /  wei.atzatwaesteite.wwwاللعبة دون الكتابة أوال

 / القضايا. مشكالتها وإتاحة فرصة معقولة للشركة ملعالجة هذه املخاوف

 . امللكية الفكرية7

ة "( في موقع اللعبة والشركة األساسي)"حقوق امللكية الفكريةحقوق امللكية الفكرية 

ومنصة الشركة واملواد املنشورة على موقع اللعبة ، بما في ذلك )على سبيل املثال ال 

رافية الفوتوغالحصر( األلعاب واأللعاب والبرامج واإلعالنات واملحتوى املكتوب والصور 

والرسومات والصور والرسوم التوضيحية والعالمات والشعارات ومقاطع الصوت أو 

الفيديو والرسوم املتحركة الفالش مملوكة للشركة و / أو شركائها و / أو املرخصين. ال 

يجوز للمستخدمين تعديل أو نشر أو نقل أو املشاركة في نقل أو بيع أو إعادة إنتاج أو 



مشتقة أو توزيع أو أداء علني أو عرض علني أو بأي شكل من األشكال  إنشاء أعمال

ا بدون ترخيص كتابي  ا أو جزئي  استغالل أي من املواد أو املحتوى على الشركة سواء كلي 

 صريح من الشركة.

 سلوك املستخدم. 8

ة دأ. يوافق املشارك )املشاركون( على عدم تعطيل أو زيادة العبء أو املساعدة أو املساع

في تعطيل أو زيادة العبء على أي جهاز كمبيوتر أو خادم يستخدم لتقديم أو دعم الشركة 

 أو خدمات الشركة.

ب. ال يجوز للمشارك )املشاركين( محاولة الحصول على وصول غير مصرح به إلى حسابات 

املستخدمين أو الخوادم أو الشبكات املتصلة بخدمات الشركة بأي وسيلة بخالف واجهة 

ستخدم التي توفرها الشركة ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ، التحايل أو امل

التعديل أو محاولة التحايل أو تعديل أو تشجيع أو مساعدة أي شخص آخر على التحايل 

أو التعديل على أي أمان أو تقنية أو جهاز أو برنامج يشكل أساس أو جزء من خدمات 

 الشركة.



)املشاركين( محاولة نقل املحتوى املتعلق بالخدمات أو املنتجات أو  ج. ال يجوز للمشارك

االستطالعات أو املسابقات أو املخططات الهرمية أو البريد العشوائي أو املواد اإلعالنية أو 

 الترويجية غير املرغوب فيها أو الرسائل املتسلسلة.

 القواعد واللوائح العامة

اللعبة بمثابة قبول لجميع القواعد واللوائح على النحو . تعتبر مشاركة املشارك في 1

 املنصوص عليه هنا بما في ذلك سياسة الخصوصية.

ا أو غير ذلك ، مع أي طرف 2 . يقر املشارك بموجب هذا أنه ليس خاضع ألي عقد ، حصري 

ثالث / وكالة أخرى أو ال يخضع ألي نوع من االستبعاد أو اإلعاقة بموجب القانون ، 

 ل في اتفاقية مع الشركة.للدخو 

. يتعهد املشارك ويضمن ويضمن للشركة أن املشارك لديه األهلية القانونية الكاملة 3

ا لهذه القواعد واللوائح.  للمشاركة في اللعبة ، وفق 

. يقر املشاركون بأنهم قد اختاروا طواعية املشاركة في اللعبة بمحض إرادتهم وأنهم على 4

 خاطر والتكاليف والعواقب الناشئة عن هذه املشاركة في اللعبة.استعداد لتحمل جميع امل



. لن يكون للمشارك أي دعوى ضد الشركة. لن تكون الشركة أو البائعون املرتبطون 5

باللعبة مسؤولين عن أي احتمال من هذا القبيل وال يحق للمشارك )املشاركين( املطالبة 

 بأي تعويض من الشركة.

طأ أو سوء فهم أو نزاع يتعلق بأي جزء من اللعبة و / أو تشغيل . في حالة وجود أي خ6

ا لجميع املشاركين )املشاركين( واألشخاص  ا وملزم  نظام اإلنترنت ، يكون قرار الشركة نهائي 

اآلخرين. يحق للشركة اتخاذ قرار بشأن أي حالة أو حاالت ال تغطيها القواعد واللوائح 

 الحالية.

في تعديل )إضافة أو حذف أو تعديل( القواعد واللوائح بأثر . تحتفظ الشركة بالحق 7

ا لتقديرها ودون موافقة مسبقة من أجل تحسين اللعبة أو  مستقبلي أو بأثر رجعي ، وفق 

معالجة أي مشكالت قد تحدث. ُيطلب من املشارك قراءة هذه القواعد واللوائح بعناية من 

اتق املشاركين مسؤولية التحقق من هذه وقت آلخر قبل املشاركة في اللعبة. تقع على ع

القواعد واللوائح بشكل دوري ملعرفة التغييرات. قد تطلب الشركة من املشاركين تقديم 

موافقتهم املباشرة أو غير املباشرة على أي تحديث بطريقة محددة قبل استخدام اللعبة 



ارهم ة ، فإن استمر مرة أخرى. إذا لم يتم السعي للحصول على مثل هذه املوافقة املنفصل

 في استخدام اللعبة ، بعد هذه التغييرات ، سيشكل موافقتك على هذه التغييرات.

. يحق للشركة وحدها في أي وقت / تغيير / تعديل / سحب / استبدال / إيقاف و / أو 8

إنهاء اللعبة دون أي إشعار مسبق أو إشعار للجمهور ، والشركة ليست ملزمة بأي شكل 

 بتعويض أي األشخاص الذين شاركوا في اللعبة.من األشكال 

. إذا رأت أي محكمة أو سلطة مختصة أخرى أن أي حكم من هذه القواعد واللوائح باطل 9

ا ، فإن األحكام األخرى لهذه القواعد واللوائح وبقية  ا أو جزئي  أو غير قابل للتنفيذ كلي 

ا لقوانياألحكام املتأثرة تظل سارية. تخضع هذه القواعد واللوا ن ئح واللعبة وتفسر وفق 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ويخضع املشارك )املشاركون( بشكل ال رجوع فيه 

 لالختصاص القضائي للمحاكم في دبي.

 . الشركة مخولة التخاذ قرار في أي حالة ال تغطيها هذه القواعد واللوائح.11

ح أو فرص العمل أو غير ذلك ، والتي . لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة في األربا11

 قد تتسبب بها للمشاركين والتي تنشأ نتيجة ملشاركتهم في اللعبة.



. يوافق املشارك )املشاركون( بموجب هذا على تعويض الشركة ضد أي مطالبات قد 12

 تنشأ عن تصرفات أو إهماالت املشاركين أثناء املشاركة في اللعبة.

ذا ويتعهد بأن الشركة ليست مسؤولة بأي حال من األحوال . يوافق املشارك بموجب ه13

و / أو لن تكون مسؤولة بأي شكل من األشكال عن أي إصابة من أي نوع بما في ذلك 

الصدمات العقلية و / أو العاطفية التي يتعرض لها املشارك )املشاركون(. ( بأي طريقة 

 كانت ، فيما يتعلق باللعبة.

للدخول إلى اللعبة هي من خالل املشاركة كما هو موضح في هذه . الطريقة الوحيدة 14

القواعد واللوائح. أي شخص يدعي أنه بإمكانه مساعدتك في الوصول إلى اللعبة مقابل 

أحد االعتبارات ، فهو يحتال عليك. يرجى االتصال بالشرطة املحلية واإلبالغ عن هذا 

 الشخص على الفور.

يمكنهم مساعدتك في الحصول على وصول مالئم إلى  . أي شخص )أشخاص( يدعي أنه15

جائزة )جوائز( اللعب / اللعبة مقابل مقابل )نقدي / غير نقدي( يقوم باالحتيال عليك. 

 يرجى االتصال بالشرطة املحلية واإلبالغ عن هذا الشخص / األشخاص على الفور.



ق وق أخرى في تطبي. ال يجوز أن يكون للمشاركين أي مصلحة ملكية أو ترخيص أو حق16

اللعبة أو أي حق في امللكية الفكرية للعبة فيها ، سواء كان ذلك عن طريق الترخيص أو 

 الضمني أو اإلغالق أو غير ذلك.

ا وغير 17 ا محدود  ا لهذه القواعد واللوائح ، تمنحك الشركة بموجب هذا ترخيص  . وفق 

، يقتصر على اإلقليم ، حصري وغير قابل للترخيص من الباطن وغير قابل للتحويل 

الستخدام اللعبة واملحتوى فقط ألغراض االستفادة من اللعبة اللعب والخدمات املقدمة 

فيه. يقر املشارك ويوافق على أنه ال يجوز له نسخ أي محتوى أو إعادة نشره أو نشره أو 

 ىعرضه أو ترجمته أو نقله أو إعادة إنتاجه أو توزيعه عبر أي وسيط دون الحصول عل

 التفويض الالزم من الشركة أو مالكي الطرف الثالث ملثل هذا املحتوى.

ا للقواعد واللوائح ، يجوز للمشارك )املشاركين( الوصول إلى اللعبة وعرضها 18 . وفق 

واستخدامها بطريقة أخرى )بما في ذلك ، على سبيل املثال ال الحصر ، أي خدمات مقدمة 

ستخدامهم الشخص ي )غير التجاري( القانوني فقط . على موقع اللعبة أو من خالله( ال 



يجب على املشاركين عدم استخدام اللعبة وأي خدمات يتم تقديمها من خاللها بطريقة 

 محظورة بموجب القواعد واللوائح و / أو القانون املعمول به.

ا لتقديرها وحدها تعليق أو إنهاء و / أو منع املشارك )املشار 19 ين( من ك. يجوز للشركة وفق 

الوصول إلى كل أو أي جزء من موقع الويب الخاص بالشركة و / أو أي خدمة مقدمة فيه 

إذا كان املشارك قد انتهك أو اشتبه في انتهاكه لـ القواعد واللوائح و / أو أي قانون معمول 

به و / أو إذا تبين أن املشارك يس يء استخدام موقع اللعبة و / أو يشارك في استخدام غير 

 انوني و / أو احتيالي ملوقع اللعبة بأي شكل من األشكال.ق


