
 

 

                                                                
Sharjah light festival Instagram [

Competition] 
Official Competition Rules’‘  

 
These “Official Competition Rules” govern 
the participation in the above referenced 
competition (the “Competition”), which is 

organized by the ‘Sharjah Commerce & 
Tourism Development Authority 

(“SCTDA”). The Competition will be 
organized to celebrate Sharjah Light 

Festival which is the most popular festival 
in the emirates of Sharjah. Participation in 
the Competition shall be subject to these 

Official Competition Rules and be 
considered as a confirmation of  your full 

and unconditional agreement to and 
acceptance of these Official Competition 
Rules. It is important that you read and 

understand them. 

- Eligibility  
The Competition is open to 
amateur or professional 
photographers of all ages (in 
their individual personal 
capacity) who are UAE 
nationals or nationals of other 
countries, provided that they 
are residents of Sharjah or the 
UAE.. SCTDA employees and 
their immediate family 
members or any other person 
who is directly connected with 
SCTDA, shall be ineligible to 
enter the Competition.  

 
- How to Enter? 
- Participants must: 
- follow the Competition official 

instagram account 
[@shjtourism]; 

- take and upload as many 
photographs and/  or videos of 
Sharjah Light Festival shows in 
the cities of Sharjah, Khorfkan, 
Kalba or Dibba Al Hisn, and 
ensure that they use hashtag 
[#sharjahlf] and mention 
@shjtourism. 

- The Competition opens at 
07:30 pm (Sharjah time) on 2 
February 2017, and closes at 

 الشارقة أضواء مھرجان– إنستغرام مسابقة
  للمسابقة الرسمیة القواعد

 

 أعاله المذكورة المسابقة في المشاركة" الرسمیة القواعد" ھذه تحكم
 قةبالشار والسیاحي التجاري اإلنماء ھیئة تنظمھا والتي ،")المسابقة("
 عدی والذي الشارقة أضواء بھمرجان لإلحتفاء المسابقة تھدف"). الھیئة("
 مثابةب المسابقة في المشاركة تعتبر.ارةاإلم في المقامة المھرجانات أھم من
 راغبینال على فإن لذا للمسابقة؛ الرسمیة للقواعد مشروط وغیر كامل قبول
 .القواعد تلك وإستیعاب قراءة من التأكد المشاركة في

 

 

 للمشاركة األھلیة -
 كافة من المحترفین أو الھواة للمصورین مفتوحة المسابقة
 مواطني من كانوا سواء) الفردیة الشخصیة بصفتھم( األعمار
 األخرى، الدول مواطني أو المتحدة العربیة اإلمارات دولة
 ةالعربی أواإلمارات الشارقة في المقیمین من یكونوا أن بشرط
 أسرھم أفراد أو الھیئة موظفي بمشاركة یُسَمح ال.المتحدة
 .  مباشر بشكل بالھیئة مرتبط آخر شخص أي أو المباشرة،

 
 

 :المشاركة كیفیة -
 :یلي بما القیام المشاركین على یجب -
 إنسvvvvvvتغرام على للمسvvvvvvابقة الرئیسvvvvvvي الحسvvvvvvاب متابعة -

[@shjtourism]. 
 لمواقع الفیدیو مقاطع أو الصور من عدد أي إلتقاط -

 الشارقة مدینة في كانت سواء الشارقة أضواء مھرجان
") المشاركات("الحصن، دبا أو كلباء أو خورفكان أو

 دالتأك مع بھم، الخاصة إنستغرام حسابات على وتحمیلھا
 .shjtourism@ وذكرsharjahlf#  وضع من

 في) الشارقة توقیت( مساء 07:30 بین مفتوحة المسابقة -
 في) الشارقة توقیت( مساء 03:00 و ، م2017 فبرایر 2

 .")اإلقفال تاریخ("م 2017 فبرایر 12
 یوضع أن یجب كما ،حدیثةً  المشاركات تكون ان یجب -

 ینبغي. إنستغرام على تحمیلھا قبل مناسب عنوان لھا
 أو مسيء محتوى على المشاركات تشتمل أال مراعاة
 تتوافق أن یجب  كما كان، أيٍ  بسمعة إشانة على ینطوي
 العربیة اإلمارات لةودو الشارقة في النافذة القوانین مع

 .المتحدة
 

 :الجوائز -
 تاریخ("ـ م2017 فبرایر 13 في الفائزین اختیار سیتم -

 فائزین؛ ثالث باختیار الھیئة تقوم وسوف). "االغالق
 ثالث و صورة ألجمل   وفائز وثالث وثاني، أول،

 فیدیو مقطع أفضل في وثالث وثاني، أول، فائزین؛
 میالتحك لجنة طریق عن األختیار ویتم ،")الفائزین("

 اإلنماء ھیئة من األعضاء من عدد من تتكون والتي
 اللجنة قرار یكون ،برووف شركةو والسیاحي التجاري

 ً ً  نھائیا  لإرسا أو قبول یتم لن كما أوجھھ، جمیع في وملزما
 . الشأن بھذا مخاطبات أي

 سبب ألي مشاركة أي رفض في بحقھا الھیئة تحتفظ -
 . الھیئة تقررة

 
 :التالي النحو على الجوائز تكون -

 



 

 

03:00 pm (Sharjah time) on 12 
February 2017 (the “Closing 
Date”).  

- Entries must be recent and 
shall be titled before being 
uploaded on Instagram. 
Entries must not be obscene, 
defamatory in any way and 
shall comply with the 
prevailing laws of Sharjah and 
the UAE. 

 
 
 
 
- Prizes: 
- Winners will be selected on 13 

Feb 2017, (the “Closing Date”). A 
panel of judges consisting of 
SCTDA and Proof Integrated 
Communications will select 3 
photography winners as well as 
the 3 winners of the best video 
(the “Winners”). Decision shall 
be final and binding in all 
regards and no correspondence 
shall be entered into.  

- SCTDA reserves the right to 
reject any participant for any 
reason they deem possible.  

 

                     3. Prizes will be as follows: 

 
- Best Photo  
- First winner receives AED 

4000; 
- Second winner receives AED 

3,000; 
- Third winner receives AED 

3000; 
 

- Best Video: 
- First winner receives AED 

4000; 
- Second winner receives AED 

3,000; 
- Third winner receives AED 

3000; 

 
 :صورة أجمل -
 درھم؛ 4000 األول الفائز یتلقى -
 درھم؛ 3000 الثاني الفائز یتلقى -
 درھم؛ 3000الثالث الفائز یتلقى -

 
 :فیدیو مقطع أجمل -
 درھم؛ 4000 األول الفائز یتلقى -
 درھم؛ 3000 الثاني الفائز یتلقى -

 درھم 3000الثالث الفائز یتلقى

 

 طریق عن الھیئة قبل من الفائزین عن اإلعالن سیتم -
 واقعم في الھیئة حسابات على الفائزین مشاركات تحمیل
. )وتویتر انستغرام الفیسبوك،( اإلجتماعي التواصل
 لىع للحصول بالفائزین باإلتصال الھیئة تقوم وسوف
 قومت سوف. صحیح إلكتروني برید وعنوان بالكامل اإلسم
 البرید عبر للفائزین تأكید بإرسال أیضا الھیئة

 تعذر حال في. جوائزھم تفاصیل مع اإللكتروني،
ً ) 15(  خالل الفائزین من بأي اإلتصال  محاولة من یوما
 قد الفائز ذلك أن إكتشاف حال في أو األولى، اإلخطار
 الجائزة منح الھیئة تقرر قد ة،الرسمی القواعد ھذه خرق

 .للمشارك
ً قر طلبت، ما متى الھیئة، بتسلیم الفائزین یلتزم - ً  صا  مرنا

 .الفائزة المشاركات من إلكترونیة نسخةً  على یحتوي
 . للتحویل قابلة غیر الجوائز -

 
 :الفكریة الملكیة حقوق -

 بدونو دائم ترخیص بمثابة المسابقة، في المشاركة ستعتبر
 للھیئة، المشاركون یمنحھ العالم، دول كافة في ذوناف مقابل

 على أو المطبوعة( الوسائط كافة في المشاركات إلستخدام
 األغراض یشمل بما الھیئة تقرره غرض ألي ،)اإلنترنت
 .التجاریة

 

 : والتعدیل اإللغاء -
 حال في المسابقة ھذه تعدیل أو إلغاء في بالحق الھیئة تحتفظ
 عن خارجة ألسباب لھ المخطط النحو على استمرارھا تعذر
ً  تجاه مسئولیة أي تحمل دون وذلك الھیئة، إرادة  .كان أیا

 
 :التأكیدات/  المسئولیة -
 :بأنھم المشاركون یؤكد -
 واردةال النحو على المسابقة ومعاییر لمتطلبات مستوفون -

 .الرسمیة الشروط في بھ
 بھا تقدموا التي الفیدیو ومقاطع الصور بإلتقاط قاموا قد -

 فیھا؛ آلخرین حق ال وأن بأنفسھم، كمشاركات
 المشاركات إستخدام في الحق الھیئة منح على یوافقون -

 .أعاله) ث( في الموضح النحو على
 یماف كامل، بشكل عنھا والدفاع الھیئة تعویض یضمنون -

 التعھدات أو واإللتزامات للتأكیدات، خرق بأي یتصل
 المصاریف عن فضالً  الرسمیة، روطالش في الواردة
 .لسیاقا ذاك في الھیئة تتكبدھا قد التي المعقولة القانونیة

 بإجراءات اإللتزام على المشاركة، بمجرد یوافقون، -
 . الرسمیة الشروط ھذه في الواردة اإلختیار

 



 

 

SCTDA will announce the winners’ 
names and upload the winning 
entries on the authority’s social 
media network accounts (facebook, 
instagram and twitter). SCTDA will 
then contact the winners for full 
name and contact details. SCTDA 
will confirm to the winners via email 
the details of their Prizes. If a 
Winner cannot be contacted within 
(15) days of first notification 
attempt, or in the event that a 
winner transpires to have breached 
these Official Competition Rules., 
SCTDA may secede to grant the 
Prize to the next entrant. 

- Winners commit to deliver to 
SCTDA, whenever required, a 
compact disc containing an 
electronic copy of the wining 
entries. 

- Prizes are non-transferable.  
 

- Intellectual Property Rights: 
By participating in the 
Competition, entrants grant 
SCTDA a worldwide royalty-free 
perpetual license and consent to 
use the entries in any and all media 
mediums (including print and 
online), and for whatever purpose 
SCTDA may decide on including 
commercial. 
 
- Cancellation / Modification: 
If, for reasons beyond the control of 
SCTDA, the Competition is not 
capable of running as originally 
planned, SCTDA at their sole 
discretion, reserves the right to 
cancel or modify the Competition, 
without liability.  
- Liability / Warranties: 
 

- Entrants warrant that they: 
- meet the requirements and 

criteria of the Competition as 
outlined in these Official 
Competition Rules; 

- Have taken the photos they 
submitted as entries, and no 

 وفيتست ال مشاركات أي عن مسئولیة أي الھیئة تتحمل لن -
 وأ أخرى، أسباب ألي أو یةفن ألسباب تُفقد أو المعاییر،

 .اإلقفال تاریخ بعد استالمھا یتم
 

 

 القانون -
 إمارة قوانین بموجب للمسابقة الرسمیة الشروط ھذه تُحكم

 یكون كما المتحدة، العربیة اإلمارات ودولة الشارقة
 لمحاكم بھا متصلة منازعة أي بنظر الحصري اإلختصاص
 .الشارقة

 
 



 

 

one else has any rights or 
associated with such photos; 

- agree to grant SCTDA the 
right to use the entries, in the 
manner mentioned in (D) 
hereof;  

- shall fully indemnify and hold 
harmless SCTDA in respect of 
any breach of warranties, 
obligations or representations 
made herein together with 
SCTDA’s reasonable legal 
costs. and 

- By participating, entrants 
agree to be bound by SCTDA’s 
selection process described 
herein.  
 

- SCTDA shall not take any 
responsibility for any entries 
that are illegible, lost for 
technical or other reasons, or 
received after the Closing Date. 

 
 
 

- Law  
These terms and conditions are 
governed by Sharjah and UAE 
Laws, and parties submit to the 
exclusive jurisdiction of Sharjah 
courts. 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 


