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العالمیةالقواعد
Cyberpunkفيالتصویروضع"تحدي 2077"

المسابقة

العامةاألحكام.1المادة

Cyberpunkفيالتصویروضع"تحديمسابقةوأحكامشروط")القواعد("المستندھذایبین.1 "المسابقة")(آخر:"2077
").المشاركةسمة معینة لـ(نایت سیتي) باستخدام وضع التصویر داخل اللعبة ("") بتناولالمتسابقندعوك (سنشیر إلیك الحًقا أیًضا باسم ".2
.cyberpunk.net/photo-mode-challengeموقع:طریقعنjpg.أوpng.بصیغةمحفوظةصورةمنالمشاركةلناترسلأنعلیك.3

.4المادةفيالتفصیلیةالمشاركاتمتطلباتعلىالعثوریمكنك
األخرىالضروریةالمعلوماتجمیعوقّدمالمسابقةفترةخاللإلیناأرسلھاوأصالة،إبداًعااألكثرالمشاركاتأصحابللمتسابقینالجوائزسُتمنح.4

تحدي.لكلفائزین3ھناكسیكون").الفائز(ون)("6المادةفيالمفصلة
5.CD PROJEKT S.A.301-03البریدي:(الرمزوارسوفيالمسجلومكتبھاالمسابقة،بتنظیمالمنوطةالشركةھي,ul. Jagiellońska

الرابعالتجاريالقسموارسو،فيوارسولعاصمةالمقاطعةمحكمةبھتحتفظكماالوطنیةالمحكمةسجلفياألعمالروادسجلإلىانضمت)،74
مالرأس،148-67-28-734الضرائب):دافع(معّرفNIPرقم،0000006865الوطنیةالمحكمةسجلرقمالوطنیة،المحكمةلسجلعشر

").المنظم"أو"نحن"(آخر:بولنديزلوتي100738800.00قدرهبالكاملمدفوع
Razerمعبتعاونالمسابقةُنظمت.6 inc،.9فيمسجلمكتبذاتشركةPasteur Suite #100, Irvine, CA 92618 USA،ھویةرقم

")شریك"(آخر:134290448ضرائبدفع

المتسابقون.2المادة

بشكلالدخولیمكنكأيالكاملة،القانونیةاألھلیةولدیكالمسابقةدخولیومفياألقلعلىعاًما18عمرككانإذاالمسابقةفيالمشاركةیمكنك.1
مستقل في المعامالت القانونیة، بما في ذلك العقود الملزمة، وفًقا للقانون المحلي الخاص بك.

أولھمالتابعةالشركاتأوالفرعیةشركاتھأوالشریكأوالمنظممنمقرًباتجارًیاشریًكاأوموظًفاكنتإذاالمسابقةفيالمشاركةیمكنكال.2
الشركات المصنعة أو ممثلي المبیعات أو وكاالت اإلعالن لدیھ؛ أو أحد أفراد األسرة المباشرة لمن ینطبق علیھ ھذا.

المسابقةمواعید.3المادة

:"):مدة المسابقةالمسابقة في األطر الزمنیة التالیة ("سُتعقد.1
الصیفي؛أوروباوسطبتوقیت16:00الساعة26.09.2022فيوینتھي14.09.2022فيیبدأ-األولالتحديأ)

الصیفي؛أوروباوسطبتوقیت16:00الساعة19.10.2022فيوینتھي07.10.2022فيیبدأ-الثانيالتحديب)
أوروبا.وسطبتوقیت16:00الساعة16.11.2022فيوینتھي04.11.2022فيیبدأ-الثالثالتحديج)
أوروبا.وسطبتوقیت16:00الساعة09.12.2022فيوینتھي29.11.2022فيیبدأ-الرابعالتحديد)

.cyberpunk.net/photo-mode-challengeالمسابقة:موقععلىمنشورةالمؤھلةالمشاركاتجمیعستكون.2
سُتعلن نتائج كل تحٍد علًنا في خالل أسبوع من الموعد النھائي للمشاركات المستلمة..3

المشاركات.4المادة

من أجل المشاركة في المسابقة، یجب علیك إرسال مشاركتك إلینا وفًقا للقواعد كما ھو موضح أدناه..1

1

148-67-28-734المنتجترخیصالضرائب:دافعمعّرف148-67-28-734المنتجترخیصالضرائب:دافعمعّرف
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Cyberpunkتصویروضعفيمشاركةلكللقطةسُتؤخذ.2 تغییرھاأوتحسینھاأوتعدیلھایمكنالحیثjpg.أوpng.صیغةفيوُتحفظ2077
فيالمتطلباتلھذهالمستوفیةغیرالمشاركاتتؤخذلناالقتصاص.أوالتقلیببخالفمعدلةلعبةتقدیمیمكنالأنھكمارسوماتبرنامجبأي

االعتبار لغرض المسابقة.
لنأخرىطریقةبأيالمقدمةالمشاركات.cyberpunk.net/photo-mode-challengeفيالمتاحةاالستمارةعبرمشاركتكلناأرسل.3

تتأھل للمسابقة.
التياإلضافیةالمشاركاتتؤخذلنالمسابقة،إلىلناسترسلھاالتيفقطاألولىالمشاركةستتأھلتحٍد.لكلإلیناواحدةمشاركةإرسالیمكنك.4

سترسلھا في االعتبار للمسابقة.
ال یجوز تقدیم المشاركات نیابًة عن أشخاص آخرین..5
التجاریةالعالماتأووالنشرالطبعحقوقالمشاركةتنتھكأالیجبخاصة،بصفةبھ.المعمولالقانونأحكاممعمتماشیةالمشاركةتكونأنیجب.6

أو حقوق الملكیة الفكریة أو الحقوق الشخصیة األخرى الخاصة بشخص آخر.
یحتفظ المنظم بالحق في رفض أو استبعاد مشاركة المتسابق إذا:.7

أ) كانت تنتھك أحكام القانون المعمول بھ أو قواعد المسابقة؛ أو
أوالفكریةالملكیةحقوقتنتھكأوقانونیةغیرأومسیئةأوتشھیریةأوجنسًیامتحیزةأولألجانبمعادیةأوعنصریةالمشاركةاعتبارتمب)

الشخصیة لطرف ثالث.
بینما من الممكن المشاركة في أي عدد من التحدیات، فإن الفائر المتوج بالتحدي لن یكون قادًرا على الحصول على فوز آخر..8

القرار.5المادة

التالین.")المسابقةلجنة("منظمممثليمنالتحكیملجنةِقبلمنفائزین3اختیارسیتم.1
a(مدیر المجتمع
b(مدیر المجتمع
c(مدیر المجتمع
d(مدیر المجتمع
e(مدیر المجتمع
f(مسؤول التصویر الفوتوغرافي داخل اللعبة

g(أخصائي المحرك داخل اللعبة
h(المصور الفوتوغرافي داخل اللعبة
i(المصور الفوتوغرافي داخل اللعبة
j(مدیر السرد
k(كبار فناني التجسید

ستختار لجنة المسابقة الفائزین بناًء على أصالة مشاركتھم وإبداعھا واستیفائھم فئة المشاركة..2
ُیعد قرار لجنة المسابقة نھائًیا..3
سُتنشر المشاركات الفائزة وأسماء الفائزین على حسابات التواصل االجتماعي التالیة للمنظمة:.4

cyberpunk.net/photo-mode-challengeللمسابقة:الرسميالموقع●
/forums.cdprojektred.comالرسمیة:المنظممنتدیات●
CyberpunkلـالرئیسیةFacebookصفحة● 2077: https://www.facebook.com/CyberpunkGame/
CyberpunkلـالرئیسيTwitterحساب● 2077: https://twitter.com/CyberpunkGame
CyberpunkلـالرئیسيInstagramحساب● 2077: https://www.instagram.com/cyberpunkgame/?hl=en
CyberpunkلـالرئیسيDiscordخادم● 2077: discord.gg/cyberpunkgame

الجوائز.6المادة

سیتسلم الفائزون الجوائز التالیة ("الجوائز"):.1

2

148-67-28-734المنتجترخیصالضرائب:دافعمعّرف148-67-28-734المنتجترخیصالضرائب:دافعمعّرف
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Razerتحكموحدة○ Wolverine V2
○Xالحًقا؛ستحدد
تمثال إصدار ھواة التجمیع○
Cyberpunkھدایاحقیبة○ 2077

ملصق●
تي شیرت●
میدالیة●

أمریكي.دوالرXحواليھيللجوائزالمقدرةالقیمة

یحتفظ المنظم بالحق في منح جوائز خاصة أخرى وفًقا لتقدیره الخاص..2

وقطًعا للشكوك مجموعة الجوائز الموضحة أعاله موحدة لجمیع المتسابقین، بغض النظر عن النسخة اللغویة للقواعد المعروضة على المتسابق..3

تفقدمنالتأكد(یرجىالمشاركاتلتقدیماستخدموھاالتياإللكترونيالبریدعناوینعلىمباشرةرسائلعبرالمسابقةبنتائجالفائزینإبالغسیتم.4

أعاله.3النقطة3المادةفيالمذكورالیوممنتقویمیةأیام7خاللالرسالةإرسالسیتمالرسالة).تفوتكالحتىاإللكتروني،بریدك

إلى:المنظممنرسالةفيإلیھالنتائجإبالغفیھتمالذيالیوممنبدًءاتقویمیةأیام)7(سبعةفائزكلأمامسیكون.5

یتم التأكید عبر برید إلكتروني إلى المنظم إن كانوا سیقبلون الجائزة؛○

امنح المنظم عنوان بریدي یمكن إرسال الجائزة علیھ؛○

الفوزمنحفيبالحقنحتفظفإنناالجائزة،قبولرفضأوأعالهو(ب)(أ)5النقطةفيالموضحةالمعلوماتبجمیعالمنظمتزویدفيالفائزفشلإذا.6

لمتسابق آخر، وبالتالي منح ھذه الجائزة لمتسابق آخر أو االمتناع عن منح ھذه الجائزة بالتحدید.

إقامتھبلدعنصادرةالمفعولوساریةمحدثةضریبیةإقامةبشھادةالمنظمتزویدالمنظم،طلبعلىبناًءالفائز،علىیجباالقتضاء،عند.7

الضریبیة ومع بیان المالك المستفید المعبأ والموقع (المثال المرفق في الملحق أ)، قبل تحویل الجوائز.

فيأعالهالمذكورالمنظممسابقةوموقعالرسمیةاالجتماعيالتواصلحساباتعلىعامةمنشوراتطریقعنالمسابقةنتائجعناإلعالنسیتم.8

.3نقطة3المادةفيأعالهفيالمذكورالتاریخیتجاوزالموعدفي4نقطة5المادة

بالجائزةالمتعلقةالتكالیف.7المادة

سیغطي المنظم تكالیف شحن الجائزة..9
أيدفععنمسؤولینوحدھمالمتسابقونسیكونذلك،خالفالبولندي.للقانونوفًقاالجائزةعلىالمستحقةالضریبةتكالیفبتغطیةالمنظمسیقوم.10

ضرائب وطنیة أو اتحادیة أو حكومیة أو محلیة أو غیرھا من الضرائب اإلضافیة من أي نوع فیما یتعلق بأي جائزة.
ھذهتتضمنقدبھ.المعمولالقانونبموجبالمطلوبةوالمعلوماتالمستنداتبجمیعالمنظمتزویدالفائزعلىیجبالمنظم،طلبعلىبناًء.11

االحتیالمكافحةأوو/األموالغسلمكافحةأوو/الضریبیةبااللتزاماتللوفاءالمطلوبةالمعلوماتالخصوصوجھعلىوالمعلوماتالمستندات
الفائز.إلىالمنظمطلبتسلیمعندتقویمیةأیام)7(سبعةغضونفيتقدیمھاویجب

المتسابقوإقراراتالتزامات8المادة

من خالل نشر مشاركتك وفًقا للقواعد، فإنك (بصفتك متسابًقا) تؤكد أنك تستوفي المتطلبات المنصوص علیھا في القواعد..1
فيفیھاالواردةوالمعلوماتومشاركتكاسمك/لقبكاستخدامللمنظمیجوزالفائزین،أحدأصبحتإذاأنھعلىتوافقفإنكمشاركتك،نشرخاللمن.2

إعالنات نتائج المسابقة.
من خالل نشر مشاركتك، فإنك تقر أیًضا بما یلي:.3

المشاركة ھي نتیجة عملك الخاص والمستقل؛●
فيوالتصرفاستخدامھافيالحقسیماوالحصري،بشكلللمشاركةواالقتصادیةالشخصیةوالنشرالطبعحقوقجمیعتمتلكأنك●

استخدامھا في جمیع مجاالت االستخدام والحصول على مكافأة مقابل استخدام المشاركة؛

3

148-67-28-734المنتجترخیصالضرائب:دافعمعّرف148-67-28-734المنتجترخیصالضرائب:دافعمعّرف

بالكامل)(مدفوعبولنديزلوتي100738800المال:رأسبالكامل)(مدفوعبولنديزلوتي100738800المال:رأس
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لدیك الحق الحصري في منح اإلذن لتنفیذ حقوق الطبع والنشر المشتقة؛●
ثالث،لطرفحقوقبأيمرھونةأومحدودةلیستأعاله،النقاطفيإلیھاُمشارھوكمابك،الخاصةاالقتصادیةوالنشرالطبعحقوق●

وأنھا ال تنتھك أي حقوق لألطراف الثالثة (بخالف المنظم)؛
لم تمنح أي ترخیص الستخدام المشاركة ضمن أي نطاق.●

النشرحقوق.9المادة

الملكیةعوائددفعمنومتحررللتحویلقابلوغیرحصريغیرعالمًیاترخیًصا(المنظم)تمنحنا(المتسابق)فإنكمشاركتك،نشرخاللمن.1
علىنشرھاإلىباإلضافةالالعبین،مجتمعوإلىالمسابقة،لجنةإلىالمشاركةتقدیمذلكفيبماالمسابقة،لغرضالمشاركةالستخدامالفكریة

مواقعنا اإللكترونیة. یغطي ھذا الترخیص على وجھ الخصوص أشكال االستغالل التالیة:
إنتاج نسخ من المشاركة باستخدام جمیع التقنیات؛●
توزیع ونشر المشاركة في جمیع القنوات؛●
إتاحة المشاركة بطریقة تسمح ألي شخص بالوصول إلیھا في المكان والوقت الذي یحدده.●

:1النقطة9المادةفيإلیھالُمشارالترخیص.2
a.یتم منحھ لفترة زمنیة غیر محددة في حالة مشاركات الفائزین؛
b.أعاله.2النقطة3المادةفيإلیھالُمشاراإلعالنیومفيالفائزینضمنالمتسابقیكنلمإذاالفورعلىسیتوقف

الشخصیةالبیانات.10المادة

CDھيبكالخاصةالشخصیةالبیاناتفيالتحكموحدة.1 PROJEKT S.A.بولندا،وارسو،فيالمسجلومقرھاul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa.

منوأیًضا-الفائزینحالةوفيالمسابقةفيللمشاركةضروریةتكنوإنطواعیة،المسابقةألغراضالمقدمةالمعلوماتجمیعالمتسابقونیقدم.2
أجل استالم الجوائز.

قد نعالج البیانات الشخصیة التالیة الخاصة بك:.3
(عندالمشاركةفيُمدرجةأخرىشخصیةبیاناتوأياإللكتروني،البریدوعنوانالمستعار،االسماللقب/أوواللقباالسمالمتسابق:.4

االقتضاء)، والمعلومات المقدمة في سیاق التواصل مع المنظم (عند االقتضاء)؛
صورة،ضریبیة)؛ألغراضالمثالسبیل(علىالقانونیتطلبھاالتيوالمعلوماتالمراسلة،وعنوانالمستعار،االسماللقب/أوواللقباالسمالفائز:.5

البیانات الشخصیة األخرى المقدمة في سیاق التواصل مع المنظم (عند االقتضاء).
النتائجوإعالنالجوائزومنحاإلرسالعملیاتتقییملغرضسیماوالفیھا،تشاركالتيالمسابقةإجراءلغرضالشخصیةبیاناتكمعالجةستتم.6

والتواصل مع المتسابقین وتزوید الفائزین بالجوائز.
عدمفيوالحقونقلھامعالجتھامنوالحدوحذفھا،وتصحیحھابیاناتكإلىالوصولفيالحقأيبك،الخاصةالخصوصیةحقوقنحترمنحن.7

طریقةحولمفصلةمعلوماتستجدالشخصیة.بیاناتكمعالجةعلىواالعتراضالتنمیط،ذلكفيبمااآلليالقرارالتخاذالخضوع
:ھناوالمتوفرةبناالخاصةالخصوصیةسیاسةفيالشخصیةلبیاناتكمعالجتنا

https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy.(

التعویض.11المادة

وفًقاالجائزة،واستالمالمشاركةوتقدیموإعدادالمسابقة،دخولذلكفيبمابالمسابقة،یتعلقفیماالمتسابقیتكبدھامحتملةتكالیفأيبتغطیةالمنظمیقوملن
أعاله.7للمادة

الختامیةاألحكام.12المادة

ُتنشر القواعد باللغات التالیة: اإلنجلیزیة، والبولندیة، والروسیة، والفرنسیة، واإلیطالیة،.1
واأللمانیة، واإلسبانیة، والبرازیلیة، والبرتغالیة، والیابانیة، والكوریة، والصینیة التقلیدیة، والصینیة المبسطة، والعربیة.
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إلیھمالمشاراالجتماعيالتواصلمنصاتبمالكترتبط،أویدیرھا،أویؤیدھاوالاألحوال،منحالبأيممولةلیستالمسابقةأنالمنظمیعلن.2
المسابقة.تخصمسؤولیةوكلأيمنالكیاناتھذهیعفيمتسابقفكللھذا،.4النقطة5المادةفيأعاله

تخضع القواعد وتفسر وفًقا للقانون البولندي..3
المقامرة.ألعاببشأن2009نوفمبر19فيالصادرالبولنديالقانونفيإلیھاُمشارأخرىلعبةأيأویانصیبأوحظلعبةلیستالمسابقة.4
.14.09.2022فيالتنفیذحیزالقواعدتدخل.5
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الملحق أ – بیان ملكیة انتفاع (مثال)

لمنظمةالنموذجیةالضریبیةاالتفاقیةفيالواردبالمعنىالجائزةمنمستفیدمالكاعتباريیجبأنھأؤكد،1أنا،
التعاون االقتصادي والتنمیة المتعلقة بالدخل ورأس المال. وبصورة خاصة أنا:

المتعلقةاالقتصادیةالمخاطرأتحملوأناستالمھابمجردالجائزةبشأنبمفرديأقررأنفيالحقتتضمنالتيالشخصیة،لمصلحتيالجائزةأستلم.1
بخسارتھا أو خسارة أجزائھا،

ھذاشروطتحتعلیھاالمتفقالجائزةمنجزءأوجمیعبتحویلعملًیاملزًماأوقانونًیایخضعآخرشخصأيأوائتمانًیاأوممثًالأوعمیًاللست.2
االتفاق إلى ملكیة أخرى،

ومعاھدةالمحليللقانونطبًقا2فيإقامتيمحللضریبةخاضًعاالعتباريالمتطلباتجمیعأستوفيأننيأؤكد.3
الضریبة المزدوجة المطبقة.

جمیع الشروط المذكورة أعاله مستوفاة جمیعھا.

أتعھد بإبالغ المنظم في الحال إن تغیر أي من المذكور أعاله.

.الفائز:

تاریخ التوقیع، توقیع الفائز

الرجاء اإلشارة إلى بلدة اإلقامة الضریبیة للفائز.2
الرجاء اإلشارة إلى اسم الفائز ولقبھ.1
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