الشروط واألحكام:
تخضع مسابقة (البحرين  – 200أخبرنا قصتك) للشروط واألحكام التالية.
عند المشاركة في هذه المسابقة ،يجب على المشاركين فيها قبول الشروط واألحكام:
 )1إن مسابقة (البحرين  – 200رواية قصتك /أخبرنا قصتك) مفتوحة لكل من يعيش حاليا ُ في
البحرين أو المملكة المتحدة ممن تنطبق علهم الشروط التالية:
 يبلغ من العمر  16فأكثر
 أن تكون جنسيته من البحرين أو من المملكة المتحدة أو من عاش في أي من هذين البلدين
ألكثر من خمس سنوات.
 أن يشارك بعمل أصلي خاص به أو بعائلته ولديه موافقة خطية منهم للمشاركة بالعمل في
المسابقة.
من حق الجهة المنظمة للمسابقة أن تطلب إثبات أهلية القبول.
)2
)3
)4

)5
)6

يجب تقديم المشاركات عن طريق شخص واحد فقط حيث سيتم منح جائزة واحدة فقط للفائز.
ستكون المسابقة مفتوحة خالل ثالثة أشهر وهي أبريل ،ومايو ،ويونيو من العام  2016وستغلق
في تاريخ  6يونيو 2016
المشاركة هي عبارة عن تقديم قصة خاصة تتعلق بتجربة بحرينية-بريطانية (قد تكون مادة
أرشيفية ،أو صورة فوتوغرافية ،أو فلم ،مدونة تحريرية أو فيديو ،أو رسالة إلكترونية ،أو قصة
على أي شاكلة يود المشارك أن يشاركها معنا).
يجب تقديم المشاركات عن طريق اإلنترنت بواسطة االستمارة الموجودة هنا .يجب ملء جميع
بينات االتصال والمعلومات األساسية األخرى في االستمارة.
يجب تقدم كل المشاركات عن طريق اإلنترنت في موعد أقصاه  6يونيو  2016في الساعة
 12.00قبل منتصف الليل (التوقيت الصيفي للخليج) على البريد اإللكتروني:
 events.bh@britishcouncil.org.bhبعنوان
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 )7لن يتم قبول المشاركات عند إرسالها بعد التاريخ المحدد.
 )8توجد ثالثة جوائز للفائزين :آلة تصوير كانون ،وفرصة عرض العمل المشارك في متحف
البحرين الوطني أثناء مشاركة المجلس الثقافي البريطاني في المعرض القادم ،والحصول على

تذاكر كبار الشخصيات لحضور الحفلة الموسيقية التي سينظمها المجلس الثقافي البريطاني
للموسيقار ياز أحمد.

 )9إن قرار المجلس الثقافي البريطاني للقصص الفائزة نهائي ولن يتم اعتبار أي مداخالت
خارجية.
سيتم اإلعالن عن القصص الفائزة في مواقع التواصل االجتماعي للمجلس الثقافي
)10
البريطاني كما سيتم إعالم الفائزين عن طريق البريد اإللكتروني فقط .سيتم بذل الجهود الكفية
لالتصال بالفائزين ،وإن تعذر الوصول بالفائزين ،فإن المجلس الثقافي البريطاني سوف يختار
أفضل القصص التالية التي تم ترشيحها.
ال يمكن تحويل الجوائز أو بيعها .ويمتلك المجلس الثقافي البريطاني الحق في استبدال
)11
أي جائزة ،بحسب تقديره ،بجائزة أخرى من نفس القيمة .ولن يتم استبدال أي جائزة بجائزة
نقدية للفائزين.
بالمشاركة في المسابقة ،يوافق ويسمح الفائزون للمجلس الثقافي البريطاني على استخدام
)12
ونشر اسم المشارك ،وعرض صوره وجميع معلوماته الشخصية (بما في ذلك المواقع العامة)
ألغراض الدعاية والترويج للمجلس الثقافي البريطاني ،ولألخبار (بما في ذلك استخدامها في
أنشطة النشر ،التحرير والعالقات العامة المطبوعة ،على الموقع اإللكتروني) المتعلقة بهذه
المسابقة.
المؤسسة المنظمة لمسابقة (البحرين  - 200أخبرنا قصتك) هي المجلس الثقافي
)13
البريطاني ،وهي هيئة تأسست بموجب مرسوم ملكي ومسجلة كجمعية خيرية في إنجلترا وويلز
(مؤسسة خيرية رقم  )209131وفي اسكتلندا (مؤسسة خيرية رقم  ،)SC037733ويقع
المكتب الرئيسي تحت عنوان  10سبرينج جاردينز  ،لندن .SW1A 2BN
تخضع مسابقة البحرين -200أخبرنا قصتك لقوانين إنجلترا حيث هي مقر استضافة
)14
المسابقة.
يمتلك المجلس الثقافي البريطاني الحق في إلغاء أو تعديل أي من الشروط واألحكام دون
)15
إشعار مسبق في حال وجود أي ظرف غير متوقع ال مفر منه .وسيتم نشر أي تعديالت على
الشروط واألحكام على الموقع اإللكتروني:
https://www.britishcouncil.bh/events/200stories-competition

