
 بسمه تعالی

 قرعه کشی دریافت جایزه قوانین

() سایت 

سنامه       ..................................... فرزند ............................................................اینجانب  شنا شماره   ..............................به 

                .......................................................................... صاحب سیم کارت به شماره ........................................... به شماره ملی

 ....................................................................................................................................................................................به آدرس 

شارژ     سیله تائید می نمایم که با خرید  ستوری  بدینو سایت   از )کد د شی   /  ماه در قرعه ک

شرکت نموده ام و کد قرعه کشی برنده به اینجانب    / سایت   )کد دستوری  ........ سال .........  

 .قوانین مندرج در این برگ را برای دریافت جایزه مطالعه نموده و آنها را می پذیرم و  تعلق داشته است

 قوانین دریافت جایزه :

شخص برنده برای          -1 ضور  شرکت رایانمهر تحویل می گردد و ح ضوری و در محل  صورت ح جایزه به 

دریافت جایزه الزامیست.

از مراسم اهدای جایزه فیلم و عکس تهیه می گردد و برنده رضایت خود را بر این امر اذعان می دارد. -2

با شرررکت  برندهنام، نام خانوادگی، شررهر محل سررکونت، مکالمات شرررکت رایانمهر مجاز بر انتشررار  -3

باشد. می های اینترنتی و غیراینترنتیدر رسانه  رایانمهر دانش سنج، تصاویر و ویدئوی مراسم جایزه

شده  شفاهی و مکتوب  چنانچه هر گونه مغایرتی بین اطالعات -4 سط  ارائه  شد     تو شته با برنده وجود دا

 سلب و قرعه کشی مجدد برگزار می گردد. ایشانحق دریافت جایزه از 

باشد.شناسنامه و کارت ملی خود را همراه داشته برنده برای دریافت جایزه باید اصل  -5

ی دریافت   برای برنده ارسرررال می گردد، برنده برا   از طریق پیامک   عنوان کد اهدای جایزه    کدی با   -6

شتن کد یا عدم همخوانی کد با        جایزه باید این کد را صورت عدم همراه دا شد و در  شته با همراه دا

حق دریافت جایزه از برنده سلب و قرعه کشی مجدد برگزار می گردد. ،کد اصلی

به هیچ عنوان نباید کد اهدای جایزه را در اختیار غیر قرار دهد. در صرررورتی که فردی به جز            برنده   -7

شخص آورنده کد  جایزه از برنده دریافتبرنده با کد اهدای جایزه مراجعه نماید حق  و  شده  سلب  و 

قرعه کشی مجدد برگزار می گردد.

 و دارکم ارسال  پیامک، و تلفن به پاسخ  برای را رایانمهر توسط  شده  تعیین زمانبندی برنده چنانچه -8

 برگزار مجدد کشرری قرعه و سررلب وی از جایزه دریافت حق نکند رعایت را جایزه دریافت همچنین

   .گردد می

                                                                                                                                                                                     امضا                                        تاریخ                                        برنده ام و نام خانوادگین


