يرجى التأكيد على رغبتك في المشاركة في السحب على التذاكر المجانية وأنك موافق على الشروط والبنود التالية.
قواعد السحب على الجائزة:
 .1ستكون القواعد التالية ملزمة .عند اشتراكك بالسحب ،فسوف تكون قد قبلت تلقائيًا بهذه الشروط والبنود.
 .2ويكون تاريخ انتهاء االشتراك في  20من يناير لعام  20 / 2020من أبريل لعام  20 / 2020من يوليو لعام 2020
 20 /من أكتوبر لعام .2020
 .3سيقوم كافة المشتركين بالسحب بدخوله تلقائيًا طالما اادخلو عنوان االتصال الصحيح (االسم  +رقم الهاتف و/أو البريد
اإللكتروني) في نهاية الدراسة االستقصائية.
 .4إذا واجهتك أية مشكالت فنية وتعذر إدراج تفاصيل االتصال الخاصة بك في الدراسة االستقصائية عبر الويب ،فيرجى
إرسالها على البريد اإللكتروني info@m1nd.set.com
 .5سوف يحصل الفائز على تذكرتي سفر مجانيتين لرحلتين طويلتي المدى مقدمتين من قبل واحدة من الخطوط الجوية
التالية :الخطوط الجوية األمريكية والخطوط الجوية الفرنسية والدلتا وشركة  KLMواالتحاد وشركة  Finnairوالشركة
السويسرية  Swissوالخطوط الجوية التايالندية والخطوط الجوية السنغافورية .يمكن عمل استثناءات للرحلة المفردة
المروج أو شركة الخطوط الجوية التي تمنح التذكرة أو في حالة احتياج الفائز
ذات الوجهة الواحدة ،وذلك إذا قرر
ّ
ألكثر من  4ساعات (بالقطار أو بالسيارة) حتى يصل إلى مطار انطالق الرحلة بعيدة المدى للخطوط الجوية .تعتبر
تواريخ الرحالت مفتوحة لكنها أيضًا ترتبط حسب توفر المقاعد عند وقت الحجز .يجب حجز التذاكر قبل  10من يناير
لعام  10 / 2021من أبريل  10 /2021من يوليو لعام  10 / 2021من أكتوبر لعام .2021
 .6لن يكون موظفو شركة  m1nd-setوأسرهم وأقاربهم المباشرين مؤهلين للمشاركة.
 .7ال يتم تضمين تأمين السفر والنقل البري والفنادق وغيرها ضمن التذاكر المجانية.
 .8سيتم تحديد الفائز بالجائزة في اليوم التالي لتاريخ إغالق قبول االشتراكات الجديدة وذلك عبر عملية السحب العشوائي.
سيتم إجراء عملية السحب من خالل مدير مشروع  m1nd-setمع موظفين آخرين يطلعون على العملية .سيتم توثيق
متوفرا لكافة المشاركين عند
عملية السحب المحددة وتسجيلها من خالل مدير المشروع والشهود .سيكون هذا المستند
ً
الطلب الكتابي.
 .9سيتم نشر النتائج على الموقع  www.AirSatisfaction.comفي  25يناير لعام  25 / 2020أبريل لعام / 2020
 25يوليو لعام  25 / 2020أكتوبر لعام  .2020وسيتم إعالم الفائزين هاتفيًا أو عن طريق البريد اإللكتروني.
1.
 .10يسمح بالدخول مرة واحدة ( )1فقط لكل شخص .سيتم إلغاء تأهيل األشخاص الذين يقومون بالدخول مرتين.
 .11سيتم حسم هذه البنود وأية خالفات تنشأ من جراء تلك الدراسة االستقصائية للسحب على الجائزة طبقًا للقانون
السويسري.
 .12ويعتبر قرار المؤسس ( )m1nd-setنهائيًا ولن يتم إدخال أية تطابقات فيه.
 .13يمكن أن تحصل  m1nd-setعلى اسم الفائز من خالل الكتابته إلى ، m1nd-set SA:شارع ،rue du Lac 47
 1800فيفاي ،سويسرا.

