قانون سحب القرعة "  " TOMBOLAشركة تشين حليب 2021

الديباجة:
في إطار الترويج لمنتجاتها ،تنظم الشركة ذات أسهم تشين حليب ،وفقًا للشروط المحددة أدناه ،في الفترة من  15مارس إلى
 15مايو  ،2021سحب بعنوان " 20عا ًما هذا بفضلكم"
المادة  :01التنظيم
يتم تنظيم السحب من قبل الشركة تشين حليب ،برأس مال قدره  2،757،140،000.00دينار جزائري ،مسجلة في السجل
التجاري تحت رقم  ،99 B 01 83086ويقع مقرها االجتماعي في الطريق الوطني رقم  ،12ببئر السالم بجاية.
تمتد مدة العملية من  15مارس إلى  15مايو .2021
تنظم شركة تشين حليب لعبة السحب " "Tombolaكجزء من الترويج لمنتجاتها.
يحتفظ المنظم ،في حالة القوة القاهرة أو األحداث الخارجة عن إرادته ،بالحق في تقصير أو تمديد أو تأجيل مدة العرض
الترويجي.
المادة  :02شروط المشاركة في السحب " 20سنة بفضلكم"
المشاركة في سحب القرعة ’‘  20" Tombolaسنة بفضلكم" مجانية .وهي مخصصة ألي شخص طبيعي مقيم في
الجزائر.
يُستثنى من اللعبة األشخاص الذين ال يستوفون الشروط المذكورة أعاله باإلضافة إلى:
 مستخدمي مجمع تشين حليب (الموقع الصناعي لبجاية  ،الموقع الصناعي براقي  ،الموقع الصناعي سطيف) مستخدمي شركة تشين أقرو Tchin-Agro أفراد عائالتهم المباشرين (اآلباء واألزواج واألبناء).قادرا في حالة الفوز على
 أي شخص ال يستوفي هذه الشروط أو يرفض تبريرها سيتم استبعاده من اللعبة ولن يكونً
االستفادة من جائزته.
 يحتفظ المنظم بالحق في إجراء أي فحوصات لالمتثال لهذا القانون.. المشاركة في اللعبة تعني القبول الكامل لهذ القانون.قراءة وقبول القانون دون تحفظ.احترم آلية السحب كما هو موضح أدناه.المشاركة في السحب صالحة فقط إذا تم استيفاء الشروط أدناه.
المادة  :03مبدأ اللعبة (اآللية)
للمشاركة في السحب ومحاولة الفوز بالجائزة المعرضة للعب ،باإلضافة إلى الشروط المحددة في المادة  2أعاله ،يجب على
كل مشارك االمتثال لشروط المشاركة التالية:
 -قراءة وقبول الدفع دون تحفظ ،

ً
رمزا شريطيًا من حليب كانديا  1لتر أبيض (حليب نصف دسم ،حليب  ،Vivaحليب كامل الدسم،
 قم بقطع وجمع 12حليب  Silhouetteوحليب خالي من الالكتوز) ،باستثناء الحليب منزوع الدسم جزئيًا  500مل (نصف لتر) .يمكن أن
تكون الرموز الشريطية الـ  12مزي ًجا من مختلف علب الحليب واحد لتر المذكورة أعاله كما يمكن أن تكون مرج ًعا واحدًا
فقط فيما بينها.

 أكتب البيانات الشخصية (اللقب واالسم ،تاريخ الميالد ،رقم الهاتف ،العنوان الكامل مع ذكر المدينة ،في ورقة مقروءةبوضوح وبحروف كبيرة.
 قم بإدخال الدالئل (الرموز الشريطية) وكذلك الورقة التي تحتوي على البيانات الشخصية في ظرف مغلق ومختوم ثمأرسلها بالبريد على العنوان التالي:
شركة ذات أسهم
سحب قرعة" "TOMBOLAتشين حليب  /كانديا 2021
الطريق الوطني رقم  ،12بئر السالم بجاية
يجب أال يحتوي الظرف على أي عالمة مميزة.المشارك في اللعبة هو المسؤول الوحيد عن إرسال الظرف الذي يحتوي على الرمز الشريطي .عند استالم الجائزة ،يجبأن يكون القاصرون برفقة أولياء أمورهم ،مع تزويدهم بوثيقة تبرر العالقة األسرية.
 يمكن للمشاركين تجديد مشاركتهم عدة مرات كما يحلو لهم ولكن يمكنهم الفوز مرة واحدة فقط .وإذا ربح المشارك أكثرمن مرة ،يختار المشارك بنفسه الهدية التي سيأخذها.
 الفائز يبلغ الشركة المنظمة بأي تعديل محتمل لبياناته الشخصية عن طريق االتصال بخدمة المستهلك (العنوان ورقمالهاتف وعنوان البريد اإللكتروني)
سحب القرعة:
سيتم تنظيم أربعة سحوبات القرعة لتحديد الفائزين بالجوائز المعنية ،وسيتم تنظيم هذه السحوبات في مقر شركة تشين
حليب ،الطريق الوطني رقم  ،12بئر السالم بجاية ،في التواريخ التالية:
السحب األول  :الخميس  15أبريل  .2021سيتم اختيار أربعين (ً )40
فائزا.
السحب الثاني  :األحد  02مايو  .2021سيتم اختيار خمسين (ً )50
فائزا.
السحب الثالث  :األحد  16مايو  .2021سيتم اختيار تسعة عشر (ً )19
فائزا.
السحب الرابع  :األحد  06يونيو  .2021سيتم اختيار خمسة ( )05فائزين.
يتم تحديد ترتيب تخصيص الجوائز في البند التالي (جوائز اللعبة).
يمكن ألي شخص الدخول بأكثر من مغلف ،ولكن ال يمكن تعيينه فائزا ،إال إذا تم سحبه عشوائيًا ،مرة واحدة فقط.
سيتم استبعاد أي شخص ال يستوفي الشروط المذكورة أعاله من اللعبة.

المادة الرابعة :جوائز اللعبة
سيتم منح مجموع الجوائز الموضوعة في سحب قرعة تشين حليب  /كانديا  2021بالترتيب التالي:

السحب األول 15 :أبريل :2021
عشرين ( )20بليندر Blindersعشرون ( )20محضر طعام Robots cuisineالسحب الثاني 02 :مايو :2021
عشرون ( )20هاتف ذكي.عشرة ( )10ميكرويف.عشرون ( )20خالطة.السحب الثالث 16 :مايو :2021
خمسة عشر ( )15غسالة.أربعة ( )04مجوهرات من الذهب عيار  18قيراط.السحب الرابع 06 :يونيو :2021
شيك مصرفي واحد ( )01بقيمة مليون دينار جزائري ( 1،000،000.00دج).شيكان مصرفيان ( )02بقيمة خمسمائة ألف دينار جزائري ( 500.000.00دج) لكل منهما. اثنان ( )02سكوتر.مجموع الهدايا التي ستقدم  114هدية.

المادة  :05المصادقة على اإلرساليات المرسلة:
كل ظرف يتم إرساله ،بما في ذلك  12رمز شريطي ،يمنح المرسل الحق في المشاركة في السحب وإمكانية الفوز بإحدى
الجوائز المعنية.
صالحية المشاركة لكل ارسال يتم تضمينه بين استالمه والسحب الذي يليه مباشرة بعد ذلك .األظرفة البريدية التي يتم
استالمها في يوم السحب ستشارك في السحب التالي.
لن يتم قبول أي ظرف بعد  15مايو  2021بعد الساعة  .23:59الختم البريدي سيكون الدليل على تاريخ اإلرسال.

المادة  :6تخصيص الجوائز
سيتم إبالغ الفائزين بالنتائج من قبل تشين حليب والمحضر القضائي في نفس اليوم في نهاية كل سحب.
إذا لم يرد المشارك على الهاتف بعد  3مكالمات ،فسيتم رفض اقتراعه وسيتم سحب بطاقة اقتراع أخرى.
سيتم تصوير السحب ونقله مباشرة على صفحة الفيسبوك ونقله على قناةYouTube Tchinlait / Candia.
سيتم نشر قائمة الفائزين على صفحة  Tchinlait / Candiaعلى  Facebookفي اليوم التالي للسحب الذي يبدأ في
الساعة .18:00

ال يجوز بأي حال من األحوال استبدال الجوائز الممنوحة بقيم العمالت أو الجوائز األخرى (حتى ذات القيمة األقل) أو أي
اعتبار آخر من أي نوع على اإلطالق.
يمكن لتشين حليب أن تطلب دائ ًما من كل فائز ،عن طريق جميع المستندات الداعمة ذات الصلة ،إثبات المطابقة الكاملة
لبياناتهم الشخصية (االسم واللقب ،رقم الهاتف والعنوان البريدي)

المادة  :7قانون اللعبة
هذا القانون مودع لدى األستاذ لمين كريم ،محضر قضائي لدى مجلس قضاء بجاية.
يمكن إرسال القانون مجانًا إلى أي شخص عن طريق تقديم طلب كتابي إلى :شركة تشين حليب ،الطريق الوطني رقم ،12
بئر السالم أو إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي: contact@tchinlait.com.
وسيكون متاح على صفحة فيسبوك الخاصة بالشركة ،وهي TchinLait / Candia
المادة  :8المسؤولية
تحتفظ تشين حليب بالحق ،إذا كانت الظروف تبرر ذلك ،في إلغاء اللعبة أو تأجيلها أو تقصيرها أو تعديلها ،أو استبدال جائزة
بجائزة من نفس القيمة ،دون تحمل أي مسؤولية.
ومع ذلك ،فإن أي تعديل سيكون موضوع تعديل بملحق و سيتم نشره على صفحة فيسبوك .TchinLait / Candia
يجوز للمنظم إلغاء كل أو جزء من المسابقة إذا ظهر حدوث غش بأي شكل من األشكال .ويحتفظ ،في هذه الحالة ،بالحق
في عدم تخصيص الجوائز للمحتالين و  /أو مقاضاة مرتكبي عمليات االحتيال هذه أمام المحاكم المختصة.
المادة  :9المنازعات
المشاركة في هذه اللعبة تعني ً
قبوال تا ًما لهذه القواعد .تخضع هذه اللوائح للقانون الجزائري .أي صعوبة في تطبيق أو تفسير
هذه القواعد سيتم تحديدها من قبل شركة ذات أسهم تشين حليب .لن يتم أخذ أي نزاع في االعتبار بعد فترة شهرين من نهاية
اللعبة.
المادة  :10الترويج
يصرح الفائزون لشركة ذات أسهم تشين حليب مسب ًقا ،في إطار االستخدام المحتمل ألغراض ترويجية  ،بنشر أسمائهم
وعنوانهم  ،وإذا لزم األمر  ،نسخ صورهم على جميع المستندات الترويجية مهما كانت الوسيلة  ،دون أن يؤدي هذا
االستنساخ إلى ظهور ألي حق في أي تعويض أو مكافأة.

