الدعوة المفتوحة لسبيل 2020
الشروط واألحكام

سبيل
إكسبو  2020دبي ،مسابقة سبيل 2020
الشروط واألحكام الرسمية
من  2019/07/08إلى 2020/04/22
تعرض هذه الوثيقة الشروط واألحكام الرسمية ("الشروط واألحكام") الخاصة بمسابقة لتصميم نافورة مياه سبيل 2020
("المسابقة").
يحق إلكسبو  2020دبي تعديل هذه الشروط واألحكام ،أو تغييرها ،أو تحديثها من آن آلخر وفقا لما يراه مناسبا ،وتكون تلك
لزمة تلقائيا للمتسابقين ("المتسابقون /ين").
التعديالت أو التغييرات أو التحديثات ُم ِ

.

التعريفات والتأويالت
.

.

يحمل اللفظ (األلفاظ) والشروط الواردة في هذه األحكام والشروط المعاني المذكورة نظير كل منها ،وذلك ما
لم يتطلب السياق خالف ذلك:
“التصميم” :يُ قصد به تصميم نافورة المياه الذي يقدمه ُ
المتسابق عبر البوابة اإللكترونية؛
.
"الفائز بالجائزة الكبرى" :يُ قصد به فائز واحد ( )1على األقل أو ثالثة ( )3فائزين على األكثر ،الذين
.
تختارهم لجنة التحكيم.
"حقوق الملكية الفكرية" :يُ قصد بها أي حقوق للطباعة والنشر وبراءات االختراع ،وحقوق قواعد
.
البيانات ،والحقوق في العالمات التجارية ،والتصميمات ،والرسومات ،والخبرة الفنية (سواء كانت
مُ سجلة أم غير ُمسجلة) بما في ذلك الحقوق الخاصة بأي ألفاظ أو شعارات أو ُ
الجمل المصاحبة لذلك.
"لجنة التحكيم" :يُ قصد بها لجنة من األفراد المعينين المسؤولين عن مراجعة التصميمات المتنافسة،
.
ومن ثم اختيار المتسابقين الفائزين؛
"التنازل القانوني" :يحمل المعنى ُ
المبين له بالبند  8.8من هذه الشروط واألحكام؛
.
"البوابة اإللكترونية" :يُ قصد بذلك رابط الموقع اإللكتروني عبر اإلنترنت https://sabeel2020.ae :؛
.
حمل المتسابقون تصميماتهم من خالله؛
والذي سيُ ِ
"مدة المسابقة" :يُ قصد بها الفترة التي تبدأ من  2019/07/08وتنتهي في 2019/10/10؛
.
" إعادة اإلنتاج" :يُ قصد بذلك إعادة اإلنتاج ،أو تعديل ،أو نشر ،أو ترخيص ،أو نشر ،أو بيع ،أو ترجمة ،أو
.
دمج ،أو إنتاج أعمال مأخوذة من ،أو استغالل ،أو إصدار ،أو اإلبالغ باألعمال للعامة ،أو أي استخدام غير
ذلك؛
"الشروط واألحكام" :يُ قصد بها الشروط واألحكام الرسمية التي تحكم مشاركة المتسابقين في
.
المسابقة؛ و
" اإلمارات" :يُ قصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
.

األهلية
.

المسابقة مفتوحة ُ
للمصممين ،أو المهندسين المعماريين ،أو الفنانين ،أو األشخاص في المهن اإلبداعية األخرى
الذين تتوافر فيهم المعايير التالية:
خبرة العمل في المجال العام من أجل إصدار التعليمات أو تولي المسؤولية؛
.
إظهار القدرة على تصميم أحد األعمال التي تتناسب مع العرض العام الدائم؛
.
إظهار الوعي بالقضايا البيئية وااللتزام بالمبادئ الرئيسية التي تتوافق مع استراتيجية االستدامة
.
الشاملة إلكسبو  2020دبي؛
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.

.

مدة المسابقة
.
.

.

تبدأ المسابقة في  2019/07/08وتنتهي في "( 2019/10/10مدة المسابقة").
يحق إلكسبو  2020دبي ،وفقا لتقديره الخاص ،تعديل تواريخ المسابقة ومواعيدها ،وإخطار المتسابقين وفقا
لذلك.

شروط “التصميم”
.
.
.

.

تبني األفكار أو التصميمات التصورية والنظرية والتي تكون أصلية وفعالة تماما ومدروسة بعناية
.
ومناسبة للسياق؛
امتالك سجل حافل من االلتزام بالميزانية والتسليم في الموعد؛
.
من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو المقيمين فيها؛ و،
.
من غير المقيمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ولكنهم قدموا إسهامات واضحة ودائمة في العديد
.
ً
وفقا لتقدير لجنة التحكيم.
من الفعاليات الثقافية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
نعرض فيما يلي لألشخاص غير المؤهلين للمشاركة في المسابقة:
الموظفون ،والمسؤولون ،والمديرون ،والوكالء ،وممثلو إكسبو  2020دبي ،وكذلك الشركات التابعة
.
لها وتلك ذات الصلة؛
ال موظفون ،والمسؤولون ،والمديرون ،والوكالء ،وممثلو أي وكالة إعالنية ،أو ترويجية ،أو عالقات عامة،
.
أو وكالة قانونية أخرى ،أو غير ذلك من الوكاالت المهنية ،أو الشركات التي تقدم خدمات أو مشورة
مباشرة إلكسبو  2020دبي فيما يتعلق بالمسابقة والموضوعات المتصلة بها؛

ينبغي أن تتوافر في جميع المتسابقين معايير األهلية ُ
المبينة في البند ( )2من الشروط األحكام؛
يجوز للمتسابق تقديم “التصميم” الذي سيُ شارك به بصفة فردية أو كجزء من مجموعة؛
ينبغي استالم جميع المشاركات بحلول  10سبتمبر  ،2019الساعة  11:59مساء (بتوقيت الخليج ُ
المعتمد) ،بما
في ذلك نموذج الطلب ُ
المكتمل ،والرسم (الرسومات) المبدئية ،والرسم (الرسومات) الفنية األولية ،ومشروع
الميزانية ،والوسائط التي ُتوثِ ق األعمال السابقة .ولن يُ سمح بأي تقديم بعد انتهاء هذا الموعد ،وسيعتبر إكسبو
 2020دبي أن المتسابق قد تنازل عن حقه في المسابقة.

عملية التقديم
.
.
.

ينبغي للمتقدم إرسال نموذج الطلب باللغتين العربية أو اإلنجليزية على عنوان البوابة اإللكترونية ُ
المخصصة عبر
اإلنترنت"( /https://sabeel2020.ae :البوابة اإللكترونية")
ينبغي أن تكون جميع وثائق “التصميم” إما باللغة العربية أو اإلنجليزية ،بينما يجب أن تكون جميع المواصفات
الفنية والمخططات والملفات والرسومات باللغة اإلنجليزية.
ِّ
يُ
شكل تقديم المتسابقين لـ “التصميم” موافقة في حد ذاتها (أوال) :على المشاركة في المسابقة بما يتوافق
مع هذه الشروط واألحكام؛ (ثانيا) :أن يمنح إكسبو  2020دبي الحق في استخدام ونقل اسم المتسابق وعنوانه
وجميع معلوماته الشخصية بغرض إدارة المسابقة.

.

شروط القائمة المختصر
.

ينبغي أن يكون “التصميم” ُ
المحمل على البوابة اإللكترونية:
أن يحمل التصميم سمات ُتؤهله أن يُ صبح تحفة معمارية فريدة؛ وأن يشتهر عالميا كرمز للتسامح
.
والكرم؛
يَ سهل التعرف عليه من ِقبل المقيمين والسائحين؛ بسبب تصميمه الرمزي وطبيعته؛
.
أن يكون عمليا بما ال يؤثر على جودة التصميم ،مع القدرة على أن يمكن إنتاجه بأعداد ضخمة في
.
حدود الميزانية ُ
المخصصة؛
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.

.

.

.

.

أن يكون بسيطا ومبتكرا فيما يتعلق بتجميع وصرف المياه ،واستغالل التقنيات القديمة أو الحديثة ،أو
.
كليهما ،باإلضافة إلى شدة التحمل وطول األمد.
مراعاة الفن المعماري وبيئة موقع إكسبو  2020وإمكانية االستخدام من الزائر ،بما في ذلك معايير
.
الصحة العامة والسالمة؛
أن يكون متينا بما يكفي لتحمل المستوى العالي من االستخدام ،وذلك مع مراعاة وجود 150,000
.
زائر ُمتوقع لموقع إكسبو 2020؛
يبرز الجانب التصوري والفني والتقني؛
.
المشاركة الهادفة مع وجود قاعدة عريضة وكبيرة من الجمهور ،وكذلك تشجيع التفاعل والمشاركة؛
.
شكل نقطة محورية ال ُتنسى وجذابة ُتعيد مفهوم السبيل إلى الحياة بطريقة غير مباشرة؛
.
أن يُ ِ
إظهار بعض من المرونة فيما يتعلق بالمفهوم ،وقابلية التكيف مع المكان والتصميم والتركيب؛
.
ُمراعاة توافر المواد محليا ،والتمتع بالقدرة على إنتاجها في نطاق معايير الميزانية ُ
المحددة لكل
.
وحدة؛
ُ
الوفاء بالمواعيد ُ
واألطر الزمنية للتركيب؛ و،
المحددة للمسابقة ،وكذلك عملية اإلنتاج
.
االلتزام بالتوجيهات ُ
المبينة فيما يتعلق بالمسابقة ،بما في ذلك الشروط واألحكام.
.
ال ينبغي أن يكون “التصميم” ُ
المحمل على البوابة اإللكترونية:
غير قانوني أو يروج ألي نشاط غير قانوني؛
.
غير الئق ،أو تشهيري ،أو بذيء ،أو تمييزي ،أو عدائي ،أو فاحش ،أو تهديدي ،أو مُ ضلِ ل ،أو بغيض؛
.
يتضمن أي محتوى أو رموز ذات طبيعة دينية أو سياسية؛
.
ذو طبيعة عدائية ،أو فاحشة ،أو مهينة ،أو تشهيرية؛
.
يُ قصد به مضايقة شخص آخر أو مجموعة من األشخاص؛
.
ذو طبيعية عدائية ،أو فاحش ،أو بذيء ،أو تشهيري ،بل يتسم باالحترام ومراعاة الذوق العام.
.
يتضمن معلومات شخصية عن شخص أو أشخاص آخرين ،وذلك ما لم يحصل المتسابق على موافقة
.
شخصية من هذا الشخص (األشخاص) ويقدمها معه؛
يحتوي على فيروسات أو ملفات تالفة؛ أو أن يكون نسخة لصورة أو مقطع فيديو تم رفعه أو نشره
.
ُمسبقا على أي منصة (سواء كان نسخة ورقية أم إلكترونية)؛ و،
يحتوي على مواد إعالنية أو ترويجية.
.
يُ سمح للـمتسابقين باستخدام شعار (شعارات) ،أو االسم التجاري (األسماء التجارية) ،أو العالمة التجارية
(العالمات التجارية) إلكسبو  2020دبي بعد الحصول على موافقة خطية مُ سبقة من إكسبو  2020دبي .كما
يتوافق هذا االستخدام دائما مع توجيهات العالمة التجارية إلكسبو  2020دبي.
ُ
يحق إلكسبو  2020دبي ،ووفقا لتقديره الخاص ،أن يستبعد أي متسابق في حال االستخدام غير المصرح به
لشعار (شعارات) ،أو االسم التجاري (األسماء التجارية) ،أو العالمة التجارية (العالمات التجارية) إلكسبو 2020
دبي.
يتوافق “التصميم” دائما مع ُملخص المشروع والمواصفات الفنية والتعليمات التي يقدمها إكسبو  2020دبي،
وكذلك لوائح الصحة والسالمة الالزمة لتنفيذ العمل ،باإلضافة إلى أي توجيهات أخرى منصوص عليها فيها
يتعلق بالمسابقة ،بما في ذلك هذه الشروط واألحكام.
تتسبب أي حالة من حاالت عدم االمتثال للشروط واألحكام إلى بطالن “التصميم” وإلغائه ،وال يحق للمتسابق
ُ
المطالبة بأي ضرر أو تعويض من أي نوع.

فحص “التصميم” وعملية االختيار
.
.
.

تخضع جميع "التصميمات" ُ
المقدمة من المتسابقين للفحص المبدئي؛ من أجل تحقيق مفهوم "فن جميل" .كما
كتمل ،أو ال يمكن فك رموزه أو غير متوافق.
سيُ ستبعد أي "تصميم" غير ُم ِ
بمجرد إجراء الفحص الخاص باإلتمام ،ستراجع لجنة التحكيم األعمال ُ
المعتمدة ،وستختار أفضل ثالثة (،)3
وسيُ علن أحدهما ( )1على األقل بأنه الفائز بالجائزة الكبرى.
لكل
اراتي)
إم
درهم
100,000
(
إماراتي
درهم
ألف
سيحصل الفائز (الفائزون) بالجائزة الكبرى على مبلغ مئة
ٍ
منهم ،وسينتقل فائز واحد بالجائزة الكبرى ،على األقل ،إلى مرحلة التجهيز؛ من أجل إنتاج نسخ متعددة من
التصميمات ووضعها بموقع إكسبو  ،2020لتشير إلى موقع "سبيل" داخل إكسبو .2020
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يُ برم فائز (فائزون) بالجائزة الكبرى ،على األقل ،عقد التشغيل مع إكسبو  2020دبي ،والذي ينص على حقوق
كل طرف والتزاماته بموجب التشغيل.
يُ خطر الفائز بالجائزة الكبرى عبر البريد اإللكتروني والهاتف ،وكذلك عبر حسابات وسائل التواصل االجتماعي.
يكون إلكسبو  2020دبي الحق النهائي في تعديل “التصميم” حسبما يكون ضروريا ألسباب فنية أو عملية،
ويُ حدد إكسبو  2020دبي هذا الشأن وحده.
يحق إلكسبو  2020دبي إلغاء أي "تصميم" أو استبعاد ذلك المتسابق الذي يعتقد إكسبو  2020دبي (وفقا
لتقديره الخاص) أنه يحاول التالعب أو اإلضرار باإلدارة ،أو األمن ،أو النزاهة ،أو العمل المناسب لهذه المسابقة
والذي ينتهك هذه الشروط واألحكام أو أي منهما.
بموجب الدخول في هذه المسابقة ،يوافق المتسابقون على االلتزام بهذه الشروط واألحكام ،وكذلك بقرارات
لجنة التحكيم ،والتي تكون نهائية ُ
وملزمة فيما يتعلق بجميع الجوانب ،وال يمكن أن تؤدي إلى ظهور أي نزاع أو
مطالبة من الفائز بالجائزة الكبرى أو أي طرف خارجي ،بما في ذلك أي متسابق آخر في المسابقة.

شروط حقوق الطباعة والنشر
.

.

.

.

.

.

.

.

يوافق كل متسابق فور التقديم بأن تصبح جميع األعمال ملكية حصرية إلكسبو  2020دبي ،ولن يُ عترف بأنها
للمتسابق أو ُتعاد له حتى بعد مدة المسابقة .بعد تقديم األعمال وخالل مدة المسابقة ،يتوقف المتسابق عن
"إعادة اإلنتاج" ،أو تعديل ،أو نشر ،أو ترخيص ،أو نشر إلكترونيا ،أو بيع ،أو ترجمة ،أو دمج ،أو إنشاء أعمال مستمدة
من ،أو استغالل ،أو إصدار ،أو إبالغ العامة ،أو غير ذلك االستخدام (يُ شار إليهم مجتمعين بـ "إعادة اإلنتاج") لـ
“التصميم” ألي غرض ما لم يكن هناك موافقة خطية مُ سبقة من إكسبو  2020دبي بذلك.
مع مراعاة البند ( ،)8يوافق كل متسابق على أنه يجوز إلكسبو  2020دبي أو أي من الشركات التابعة له
ومستشاريه ،وكذلك المقاولين "إعادة اإلنتاج" لكل "تصميم" وفقا لرغبة إكسبو ،سواء كان ذلك بموافقة من
المتسابق أم من دون موافقته.
خالل مدة المسابقة ،ومع مراعاة البند الفرعي ( ،)8.1يوافق كل متسابق فور تقديم “التصميم” :بأن كل ما يلي
ُمخول إلكسبو  2020دبي بشكل كامل ودون استثناء:
أي من حقوق الطباعة والنشر ،وبراءات االختراع ،وحقوق قواعد البيانات والحقوق في العالمات
.
التجارية والتصميمات والرسومات والخبرة الفنية (سواء كانت مُ سجلة أم غير ُمسجلة) بما في ذلك
الحقوق الخاصة بأي ألفاظ أو شعارات أو العبارات الشهيرة المصاحبة لذلك ("حقوق الملكية الفكرية")
التي تنشأ في هذه الوثيقة من المتسابق أو فيما يتصل بالـ “التصميم" ؛
طلبات التسجيل والحق في التقدم لذلك التسجيل فيما يتعلق بأي حق من حقوق الملكية الفكرية
.
التي تنشأ في هذه الوثيقة من المتسابق أو فيما يتصل بالـ "التصميم"؛ و،
أي حق من الحقوق األخرى المرتبطة بطبيعتها بحقوق الملكية الفكرية أو الالزمة “التصميم”.
.
يتعهد المتسابق ،ويُ َّ
صرح أن “التصميم” ،أصلي من إبداعه ،وأنه ال ينتهك أو يتعدى على حقوق أي من األطراف
الخارجية ،بما ذلك ومن دون حصر ،أي حق من حقوق الملكية الفكرية .كما يوافق المتسابق بأنه سيكون مسؤوال
أمام إكسبو  2020دبي (بما في ذلك أي من شركاته التابعة وموظفيه وعماله) وأن يعوضه عن أي انتهاك ألي
ضمان( .يعني ذلك بأن المتسابق مسؤوال أمام كسبو  2020دبي عن أي خسارة أو ضرر يحدث نتيجة انتهاكه
ألحد الضمانات).
يَ منح الفائز (الفائزون) بالجائزة الكبرى إكسبو  2020دبي ترخيصا حصريا ومعفيا من الرسوم ،وقابال للنقل ونهائيا،
وعالميا ،وأبديا؛ من أجل استخدام “التصميم” في أي غرض بما في ذلك الحق في "إعادة اإلنتاج" لـ “التصميم”،
والحق في منح ترخيص من الباطن ألي حق من تلك الحقوق أو جميعها ألي طرف خارجي.
ينفذ الفائز (الفائزون) بالجائزة الكبرى ما يطلبه إكسبو  2020دبي ،والذي يتصرف على نحو مقبول ،من أجل نقل
أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى إكسبو  2020دبي ،بما في ذلك إبرام اتفاقية مُ لزمة مع إكسبو 2020
دبي من أجل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في “التصميم”.
يُ قر المتسابق بأن إكسبو  2020دبي سيتلقى العديد من األعمال ُ
المشاركة ،وقد يكون بعض منها مشابه أو
مماثل للبعض اآلخر .كما يقر المتسابق بأنه ال يحق له الحصول على أي جائزة أو تعويض نتيجة الستخدام
إكسبو  2020دبي ألي من تلك األعمال المشابهة أو المماثلة لـ “التصميم” الخاص.
يتنازل الفائز (الفائزون) بالجائزة الكبرى تنازال نهائيا إلكسبو  2020دبي عن “التصميم” ،مع ضمان حقوق الملكية
الفكرية وحقوق الطباعة وال نشر أو أي منهما في "التصميم" أو فيما يتصل به ،بما في ذلك ،ودون حصر ،الحق
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في استخدام ،أو "إعادة اإلنتاج" ،أو توزيع ،أو تغيير ،أو تحرير ،أو تبديل ،أو إبالغ ،أو نشر ،أو عرض أو غير ذلك من
االستغالل فيما يتعلق بأي استخدام تجاري أو غير تجاري ،والحق في الترخيص من الباطن ألي حق من تلك
الحقوق أو جميعها ألحد األطراف الخارجية ("التنازل القانوني") .لن يقوم إكسبو  2020دبي أو أي طرف آخر
بدفع أي رسوم إضافية أو تعويض للمتسابق فيما يتعلق بالتنازل القانوني.
يتنازل المتسابق بصفته المالك الوحيد لـ “التصميم” وبالقدر المسموح به قانونا بموجب أي من القوانين المعمول
بها تنازال تاما ويوافق عن التنازل عن حقوقه المعنوية في “التصميم”.
خالل مدة المسابقة ،يقر المتسابق ويوافق فور أن يتسلم إكسبو " 2020التصميم" ،بإنه ال يمكن للمتسابق
مشاركة “التصميم” أو توزيعه في المجال العام ،وال يُ َّ
عرفه على أنه نافورة حقيقية من دون الحصول على
موافقة خطية مُ سبقة من إكسبو  2020دبي.

عام
.
.

.

ال يُ سمح بأي حال من األحوال بنقل الملكية ،أو التنازل ،أو استبدال أي "تصميم" (أو أي جزء منه) بين
المتسابقين.
ال يتحمل إكسبو  2020دبي أي مسؤولية عن تأخر “التصميم” ،أو فقدانه ،أو سرقته ،أو عدم اكتماله ،أو التوجيه
الخطأ ،أو التأخير ،أو التشويه ،أو الضرر ،أو عدم الدقة ،أو عدم تسليمه؛ أو فيما يتعلق بالعطل الهاتفي أو
البشري ،أو تعطل الحاسوب ،أو األخطاء ،أو التأخيرات في أي نقل ،أو األعطال في الخدمات بسبب تحديثات
النظام أو اإلصالحات ،أو الصيانة ،أو األسباب األخرى ،أو األعطال والخلل في االتصاالت والقمر الصناعي ،أو
الشبكة ،أو الكابل ،أو مزود خدمة اإلنترنت ( ،)ISPأو الهواتف وخطوط الهاتف ،أو أنظمة الهاتف ،أو االزدحام على
اإلن ترنت ،أو األعطال الفنية ،أو الميكانيكية أو غير ذلك من األعطال أو األخطاء ،سواء كان بسبب المعدات أو
البرمجة ،أو خطأ بشري أو غير ذلك فيما يتصل بالمسابقة أو يتعلق بها ،والتي تشمل ،على سبيل المثال وليس
الحصر ،األخطاء التي قد تحدث فيما يتعلق بإدارة المسابقة ومعالجة األعمال ،أو رسائل البريد اإللكتروني ،أو
إعالن الجوائز ،أو فيما يتعلق بأي هيئة تحكيم أو ضرر يلحق بالحاسب اآللي الخاص بالمتسابق أو أي شخص آخر،
أو األجهزة األخرى المرتبطة بالمشاركة في هذه المسابقة أو الناتجة عنها ،أو فيما يتعلق بأخطاء الطباعة أو
األخطاء المطبعية أو البشرية التي تظهر في هذه الشروط واألحكام أو في المواد ُ
المرتبطة بالمسابقة.
بتقديمه لـ “التصميم” ،يوافق المتسابق على:
وتفصح (بالقدر
يجوز إلكسبو  2020دبي وأي موظف أو عامل ،وكذلك الشركات التابعة أن تستخدم
.
ِ
المسموح به بموجب القانون واجب التطبيق) عن اسم المتسابق ،ومدينة إقامته ،ودولته ،والصورة
الخاصة به ،وأي بيانات شفهية أو خطية أو مشاهد أو ما شبه ذلك ،أو جميعه ،من أجل اإلعالن ،أو
التجارة ،أو األغراض األخرى ،أو جميع ذلك ،في أي وسائط أو وسائل تواصل اجتماعي ،أو عبر التلفاز ،أو
جميع ذلك ،سواء كان ذلك اآلن أم فيما بعد ،في أي مكان عبر العالم ،وذلك من دون تعويض أو
تصريح أو إخطار آخر.
ُ
ستخزن التفاصيل الشخصية للمتسابق مثل اسمه كامال ،وتاريخ ميالده ،وعنوان بريده اإللكتروني
.
وتفاصيل االتصال به ،وعنوان منزله ُ
وتحفظ بسرية تامة في قاعدة البيانات ُ
المخصصة إلكسبو 2020
دبي و"فن جميل" ،كما يحظر اإلفصاح عنها ألي طرف خارجي باستثناء غرض تطبيق هذه الشروط
واألحكام أو وفقا لما يسمح به القانون؛
يُ صرح المتسابق بإجراء إكسبو  2020دبي لجميع عمليات التحقق ذات الصلة المتعلقة بهويته؛
.
يُ ستبعد المتسابق من المسابقة عند وجود أي مؤشر بأن هوية أي متسابق أو عنوانه مُ زيف ،أو مُ ضلِ ل،
.
أو خطأ ،أو زائف ،أو غير صحيح أو غير دقيق.
ال يتحمل إكسبو  2020دبي أي مسؤولية (بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين والعمال)،
.
ويُ
باستثناء ما إذا كان ذلك بسبب اإلهمال الجسيم ،برئ ذمته أمام المتسابق من أي ادعاء أو مطالبة،
أو التزام ،أو مسؤولية ،أو دعوى ،أو قضية ،أو إجراءات ،أو حكم ،أو غرامة ،أو خسارة ،أو تعويض ،أو
عقوبة ،أو رسوم ،أو تكاليف ،أو مصروفات (بما في ذلك ،على سبيل المثال وليس الحصر ،أتعاب
المحاماة) فيما يتصل بالمتسابق أو أي شخص آخر أو كيان ،بما في ذلك ،ودون حصر ،اإلصابة
الشخصية أو وفاة المتسابق أو أي شخص آخر ،أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الشخصية أو العقارية،
أو الذي ينشأ عن المسابقة أو فيما يتعلق بها ،أو بشكل كامل أم جزئي ،سواء كان مباشرا أم غير
مباشر ،بسبب (أوال) :الموافقة على “التصميم” أو حيازته أو استخدامه؛ (ثانيا) :أي نشاط مادي ،أو
السفر ،أو النشاط المرتبط بالسفر فيما يرتبط بالمسابقة أو المشاركة فيها؛ و،

الدعوة المفتوحة لسبيل 2020
الشروط واألحكام

.

.

يحق إلكسبو  2020دبي ،وفقا لتقديره الخاص ،تعديل وتعليق وفسخ ،أو أي منهم ،هذه المسابقة
والشروط واألحكام (أو جزء منهم) من دون تقديم أي إخطار للمتسابق ،وفي أي وقت ،وألي سبب
من األسباب السيما إذا كان فيروس ما ،أو األخطاء ،أو التدخل البشري غير ُ
المصرح به ،أو ألسباب
أخرى قد أدت إلى إفساد أو اإلضرار باإلدارة ،أو األمن ،أو النزاهة ،أو العمل المناسب لهذه المسابقة ،أو
ألي سبب آخر.

الضرر ُ
المتعمد
.

قد ُتشكل أي محاولة إلحداث الضرر عمدا أو إتالف العمل القانوني لهذه المسابقة (حال تطبيق ذلك) انتهاكا
للقوانين الجنائية والمدنية ،وفي حال حدوث هذه المحاولة ،فعندئذ يحق إلكسبو  2020دبي طلب التعويضات
وسبل اإلنصاف األخرى ،أو أي منهما ،من هذا الشخص (األشخاص) المسؤول عن
(بما في ذلك أتعاب المحاماة) ُ
هذه المحاولة إلى أقصى قدر يسمح به القانون ،ويتعين إبالغ المحاكم المختصة بإمارة دبي أو في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وفقا للقوانين المعمول بها في دبي أو في اإلمارات العربية المتحدة.

.

ال يُ شكل إخفاق إكسبو  2020دبي في تطبيق أي من حقوقه بموجب هذه الشروط واألحكام ،في أي مرحلة،
تنازال عن تلك الحقوق.

.

تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين إمارة دبي وقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حسب االقتضاء .كما
يكون لمحاكم دبي االختصاص الحصري في سماع الدعاوى أو القضايا أو اإلجراءات والبت فيها ،وتسوية أي
نزاعا ت ،والتي قد تنشأ عن هذه الشروط واألحكام أو فيما يتصل بها.

