شروط المشروع التعليمي العالمي وأحكامه
Global Atomic Quiz
 .1أحكام عا ّمة
تحدد هذه الشروط واألحكام إجراءات المشروع التعليمي العالمي ( Global Atomic Quizالذي سيشار
إليه فيما يلي باسم "المشروع") ،بما في ذلك قواعد المشاركة في المشروع وعملية اختيار الفائزين.
يهدف المشروع إلى زيادة المعرفة العامة بالفيزياء النووية وتعريف شريحة واسعة من الجمهور في العالم
بأحدث اإلنجازات العالمية في مجال الصناعة النووية والفوائد المختلفة لالستخدام السلمي للتقنيات النووية.
الجمهور المستهدف من المشروع (الذين سيشار إليهم فيما يلي باسم "المشاركون") :شريحة واسعة من
الناس ،بما في ذلك:
 طالب المدارس المتوسطة والثانوية ،إضافة إلى أي شخص يتراوح عمره بين  11و 16عا ًما(سيشار إليهم فيما يلي باسم "الشباب")؛
-

أفراد من الجمهور الذين تبلغ أعمارهم  17عا ًما فما فوق (سيشار إليهم فيما يلي باسم "البالغين").

من خالل المشاركة في المشروع ،سيتوجّب على المشاركين الموافقة التا ّمة على هذه الشروط واألحكام (التي
سيشار إليها فيما يلي باسم "الشروط واألحكام").
ً
عمال ترويجيًا وال مسابقة
يخضع المشروع لشروط وأحكام .وهو عبارة عن مبادرة غير ربحية وهو ليس
تعتمد على الحظ.
معلومات عامة
 .1-1العنوان :المشروع التعليمي الدولي Global Atomic Quiz
 .2-1المشاركون من أي بلد في العالم مؤهلون للمشاركة في المشروع.
 .3-1منظم المشروع :المنظمة المستقلة غير الربحية لتطوير مراكز المعلومات حول الطاقة الذرية "طاقة
المستقبل" ( ،)ANO Energy of the Futureوعنوانها هو ،117105 :روسيا االتحادية ،موسكو،
فارشافسكوي شوس( ،التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنظم").
 .4-1مدة المشروع
 .1-4-1الفترة اإلجمالية النعقاد المشروع هي من  10نوفمبر /تشرين الثاني من العام  2021حتى تاريخ منح
الجوائز للفائزين ،ولكن حتى موعد ال يتجاوز  31ديسمبر /كانون األول من العام  .2022تشمل مدة
المشروع الفترة التي ينفّذ فيها المشاركون اإلجراءات المطلوبة للمشاركة في المشروع ،والوقت الالزم
للمنظم من أجل اختيار الفائزين بالمشروع ،والوقت الالزم للمنظم من أجل منح الفائزين الجوائز بنا ًء على
نتائج المشروع.
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 .2-4-1فترة انعقاد الجزء الرئيس من المشروع :يجب على المشاركين إجراء امتحان ،الختبار معرفتهم
بالفيزياء النووية والتقنيات النووية (سيشار إليه فيما يلي باسم "االختبار") في أي وقت في الفترة من الساعة
 00والدقيقة  00والثانية  00في  10نوفمبر /تشرين الثاني  ،2021وحتى الساعة  23والدقيقة  59والثانية
 29من  10نوفمبر /تشرين الثاني ( 2021حسب المنطقة الزمنية المحلية للمشارك).
 .3-4-1يتوجب على المنظم إعداد قائمة أولية بالمشاركين ،الذين لديهم العدد األعلى من اإلجابات الصحيحة،
خالل سبعة ( )7أيام تقويمية بعد انتهاء االختبار.
 .4-4-1سيتم اإلعالن عن الفائزين بالمشروع في موعد أقصاه  26نوفمبر /تشرين الثاني .2021
 .5-4-1سيتم منح الفائزين في المشروع جوائز ،وفقًا للشروط واألحكام ،خالل الفترة من  1أبريل /نيسان
 2022وحتى  31ديسمبر /كانون األول .2022
 .6-4-1سيت م تحديد المواعيد الدقيقة لمنح الجوائز من قبل المنظم في وقت الحق ،وسيتم إعالم الفائزين
بالمشروع قبل ثالثين ( )30يو ًما على األقل.
 .7-4-1يحتفظ المنظم بالحق في تغيير األطر الزمنية التي أشير إليها في البندين  4 .3 .1و 5 .3 .1من
الشروط واألحكام.
ً
مستحيال ألسباب خارجة عن سيطرة المنظم (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال
إذا كان منح الجوائز للفائزين
الحصر ،القوة القاهرة ،الكوارث الطبيعية ،قرارات السلطات المحلية و/أو الفيدرالية في فرض إجراءات
الحجر الصحي ،عدم قدرة الفائز على حضور الفعاليات التعليمية) ،سيتم إبالغ المشاركين في المشروع.
 .9-4-1يحتفظ المنظم بحق إلغاء الفعاليات التعليمية أو تغيير التواريخ.
 .5-1وسائل إعالم المشاركين
سيتم نشر البنود والشروط واألطر الزمنية والنتائج الخاصة بالمشروع على موقع الويب الخاص بالمشروع:
 ،quiz.atomforyou.comوذلك بإصدارات اللغة المختلفة (سيشار إليه فيما يلي باسم "موقع الويب").
 .6-1االتصال األولي بالمشاركين و/أو مع والديهم /أو الممثلين القانونيين ،سيتضمن التحقق من البيانات
ووثائق الهوية ،يجب أن يكون فقط عبر عنوان البريد اإللكتروني للمشروع.info@atomforyou.com :
 .2األهلية
 .1-2سيكون المشاركون في مسابقة هذا المشروع أفرادًا يبلغون من العمر  11عا ًما على األقل خالل فترة
المشروع ،وفقًا لفئات الجمهور المستهدفة المحددة في هذه الشروط واألحكام .يمكن لجميع المشاركين
اآلخرين المشاركة في المشروع ،ولكن لن يتمكنوا من المشاركة في المسابقة.
 .2-2المشاركون الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما ،والذين ،بسبب التشريعات الحالية ،ال يمكنهم التصرف
بشكل مستقل ،و بموجب هذه الشروط واألحكام ،يجب عليهم القيام بذلك من خالل والديهم (أو الممثلين
القانونيين) و /أو بمساعدتهم.
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 .1-2-2يقع على عاتق المشاركين القصَّر مسؤولية إبالغ والديهم (أو الممثلين القانونيين) بهذه الشروط
واألحكام ،للحصول على الموافقات الالزمة من والديهم (أو الممثلين القانونيين) ،بما في ذلك الموافقة على
المشاركة في المشروع.
 .3-2استبعاد األشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التالية من المنافسة في المشروع:
 موظفو المنظم واألشخاص الذين يمثلون المنظم وأفراد أسرهم موظفو وممثلو األطراف الثالثة ،الذين لديهم عالقة تعاقدية مع المنظم ومرتبطون بالمشروع،باإلضافة إلى أفراد عائالتهم.
 .4-2يحق للمشاركين في المشروع تلقي معلومات حول المشروع ،وفقًا لهذه الشروط واألحكام.
 .5-2يحق للمشاركين في المشروع تلقي معلومات حول المشروع ،وفقًا للشروط ولألحكام التالية.
 االلتزام بالشروط واألحكام أثناء المشاركة في المشروع، تزويد المنظم بمعلومات صحيحة وصادقة وفقًا للشروط واألحكام، المسؤوليات األخرى التي تحددها هذه الشروط واألحكام. .3الوصف العام وإجراءات المشاركة في المشروع .اختيار الفائزين بالمشروع.
 .1-3الفائزون في المشروع هم المشاركون ،الذين ،وفقًا للشروط واألحكام ،سيكونون مؤهلين لتلقي جائزة
من الجهة المنظمة.
 .1-1-3سيقوم المنظم بترتيب مشاركة الفائزين في رحالت تعليمية ،وفقًا للبند  4من هذه الشروط واألحكام.
ال تهدف المشاركة في الرحالت التعليمية إلى تأمين دخل للمشاركين ،بل هي مبادرة تعليمية تهدف إلى تثقيف
المشاركين حول الصناعة النووية الروسية وتقنياتها.
 .2-3من أجل المشاركة في المشروع ،يتوجب على مقدم الطلب الذي يرغب في أن يشارك في المشروع
ويفي بمتطلبات البندين  1-2و .2-2من الشروط واألحكام ،التسجيل على الموقع.
 .1-2-3يتطلب التسجيل على الموقع اإللكتروني من المتقدمين تقديم المعلومات التالية:
 االسم األول واألخير-

تاريخ الميالد

-

معلومات االتصال (رقم هاتف محمول وعنوان بريد إلكتروني صحيحان)

 يجب على المشاركين الذين هم من المهنيين الشباب في الصناعة النووية الذين تتراوح أعمارهم بين 18و 34عا ًما أن يشيروا ،إضافة إلى ما سبق ،إلى المسمى الوظيفي ومكان العمل،
-

الموافقة على المشاركة في المشروع ومعالجة البيانات الشخصية ،

-

موافقة أحد الوالدين/أو الممثل القانوني على المشاركة في المشروع وموافقة أحد الوالدين/أو الممثل
القانوني على معالجة البيانات الشخصية للمشاركين القصر.
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 .2-2-3لن يصبح مقدمو الطلبات ،الذين قدموا معلومات غير صحيحة و /أو معلومات غير كاملة عند
التسجيل ،مشاركين في المشروع أو سيتم استبعادهم الحقًا في أي مرحلة من مراحل المشروع ،عندما يعلم
المنظم باالنتهاك .من أجل التحقق من المعلومات التي قدمها المشاركون في استمارة التسجيل ،يحق للمنظم أن
يطلب (عن طريق البريد اإللكتروني) نسخة من جواز سفر المشارك أو وثائق هوية أخرى .إذا لم يتم تقديم
المستندات المطلوبة خالل يومين ( )2من تاريخ الطلب ،يحق للمنظم استبعاد مقدم الطلب هذا من قائمة
المشاركين.
 .3-2-3يحتفظ المنظم بالحق في رفض المشاركة في المشروع لمقدمي الطلبات الذين لم تكتمل استمارات
تسجيلهم بشكل صحيح (إذا تم إدخال معلومات غير كاملة أو غير صحيحة) .وبمجرد التسجيل ،ال يمكن
للمشارك تغيير رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد اإللكتروني الذي تم إدخاله عند التسجيل على الموقع.
 .4-2-3سيتم قبول مشاركة واحدة فقط في المسابقة لكل مشارك.
 .3-3سيتم تحديد المشاركين المؤهلين للحصول على الجائزة (المشاركة في الرحالت التعليمية) من خالل
المتطلبات التالية:
 .1-3-3المطلب األول :يجب على المشاركين إكمال االختبار المخصص عن الفيزياء النووية وأحدث
التقنيات في الصناعة النووية.
 .1-1-3-3يتم إجراء االختبار عبر اإلنترنت على موقع quiz.atomforyou.com
 .2-1-3-3يتكون االختبار من  15سؤاالً متفاوت الصعوبة حول التقنيات النووية ،والتي يتوجب على
المشارك اإلجابة عليها عن طريق اختيار اإلجابة الصحيحة من الخيارات التي يقدمها الكمبيوتر.
 .3-1-3-3تنقسم األسئلة إلى فئتين حسب عمر المشارك:
-

فئة المشاركين الشباب تتراوح أعمارهم بين  11و 16عا ًما.

 فئة المشاركين البالغين الذين تتجاوز أعمارهم  17عا ًما. .4-1-3-3يمكن للمشارك اإلجابة على أسئلة االختبار مرة واحدة فقط.
 .5-1-3-.3ال يوجد حد زمني لإلجابة على األسئلة.
 .6-1-3-3يمكن للمشارك االنتقال إلى السؤال التالي بعد اإلجابة على السؤال السابق.
 .7-1-3-3عند انتهاء االختبار ،يتم إنشاء تصنيف تلقائي للمشاركين بنا ًء على عدد اإلجابات الصحيحة ،فكلما
زادت اإلجابات الصحيحة التي حققها المشارك ،كلما ارتفع موقعه في تصنيف المشاركين.
 .8-1-3-3إذا حصل اثنان أو أكثر من المشاركين على العدد ذاته من اإلجابات الصحيحة ،فسيتم تصنيفهم
بالمرتبة ذاتها عند إنشاء الترتيب التلقائي.
 .2-3-3المطلب الثاني :اختيار الفائزين بالمشروع.
 .1-2-3-3يتوجب على المنظم ،في موعد ال يتجاوز اليومين ( )2من الموعد النهائي المحدد في الفقرة -4-1
 2من الشروط واألحكام ،إنشاء قائمة أولية بالمشاركين الذين سجلوا العدد األعلى من اإلجابات الصحيحة.
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 .2-2-3-3سيتصل المنظم بالمشاركين في القائمة األولية عبر البريد اإللكتروني للتحقق من أهليتهم
والمعلومات الشخصية المقدمة في استمارة التسجيل .يجب على المنظم طلب نسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز
سفر المشارك أو أي مستند آخر يثبت الهوية ،ونسخ من نماذج موافقة المشارك أو نماذج موافقة ولي األمر/
أو الممثل القانوني للمشارك في المشروع ،ومعالجة البيانات الشخصية والمشاركة في الرحلة التعليمية.
 .3-2-3-3إذا لم يستلم المنظم المستندات ،في غضون يومين ( )2من تاريخ الطلب ،و/أو كان لدى المنظم أي
كاف لالعتقاد بأن المشارك قد قدم معلومات خادعة (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إذا كان
سبب
ٍ
رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني ال ينطبقان مع المعلومات المقدمة عند التسجيل ،أو إذا لم يسجّل المشارك
عمره/عمرها بشكل صحيح ،أو إذا تم التسجيل باسم مزيف)  -سيتم استبعاد هذا المتقدم من القائمة األولية
وسيفقد الحق في استالم الجائزة.
 .4-2-3-3ال يؤدي قبول المشارك في القائمة األولية إلى فوز المشارك بشكل تلقائي.
 .5-2-3-3سيتم اختيار الفائزين في كل فئة من القائمة األولية عن طريق اختيار عشوائي ينفّذه تطبيق
كمبيوتر تابع لجهة خارجية ثالثة بحلول  26نوفمبر /تشرين الثاني .2021
 .6-2-3-3بعد اختيار الفائزين ،تنشر الجهة المنظِّمة النتائج على الموقع االلكتروني من خالل اإلشارة إلى
أسماء الفائزين جميعهم .سيتم أيضًا إعالم الفائزين عبر البريد اإللكتروني .إذا لم ير ّد الفائز على المنظم في
غضون أربعة عشر ( )14يو ًما من وصول البريد اإللكتروني ،فسيتم إلغاء جائزة الفائز ويحق للمنظم اختيار
فائز آخر وفقًا لإلجراء الموضح أعاله.
 .4جائزة الفائزين في المشروع
 .1-4سيحصل المشاركون المسجلون جميعهم على شهادات مشاركة رقمية.
 .2-4الجوائز العليا للفائزين في المشروع:
 .1-2-4فئة الشباب (المشاركون من  11إلى  16عا ًما) :يمنح الفائزون فرصة رحلة مدفوعة األجر إلى
واحدة من مناوبات المخيّم الدولي "عطالت ذكية مع مدرسة روساتوم" في روسيا.
 .1-1-2-4ال يمكن أن يفوز أكثر من ثالثة ( )3مشاركين في جائزة هذه الفئة.
 .2-1-2-4يتم تزويد الفائزين ومرافق واحد لكل منهم بالسكن والوجبات والتأمين الصحي والسفر الجوي من
وطنهم إلى بلد المخيم ،إضافة إلى النقل من موقع المخيم وإليه.
 .2-2-4فئة البالغين (المشاركون الذين تبلغ أعمارهم  17عا ًما أو أكثر) :يحصل الفائزون على فرصة
الذهاب في رحلة تعليمية مدفوعة األجر إلى واحد و /أو أكثر من منشآت روساتوم النووية.
 .1-2-2-4ال يمكن أن يفوز بجائزة هذه الفئة أكثر من عشرة ( )10مشاركين .يجب أال يقل عمر المشاركين
عن  18عا ًما وقت الرحلة التعليمية.
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 .2-2-2-4سيتم تزويد المشاركين باإلقامة والوجبات والتأمين الصحي والسفر الجوي من وطنهم إلى بلد
الحدث والعودة ،والتنقالت من موقع الحدث التعليمي وإليه.
 .3-2-4الفئة الخاصة "المحترفون الشباب في الصناعة النووية" :ستتاح للفائزين فرصة حضور المؤتمر
النووي للشباب الدولي ( ،)IYNC-2022الذي سيعقد في سوتشي ،روسيا ،خالل الفترة من  22إلى 27
مايو /أيار .2022
 .1-3-2-4ال يمكن أن يفوز بجائزة هذه الفئة أكثر من عشرة ( )10مشاركين .يجب أن تتراوح أعمار
المشاركين بين  18و 35عا ًما اعتبارًا من مايو /أيار  .2022يحق فقط للمهنيين الشباب في الصناعة النووية
المشاركة في هذه الفئة.
 .2-3-2-4سيتم تزويد المشاركين باإلقامة والوجبات والتأمين الصحي والسفر الجوي من وطنهم إلى بلد
الحدث والعودة ،باإلضافة إلى النقل من مكان انعقاد المؤتمر وإليه.
 .3-4ال يقبل المنظم أي مسؤولية عن تكاليف التأشيرة ،وال يتحمل مسؤولية رفض سفارة/قنصلية روسيا
االتحادية إصدار تأشيرات للفائزين .في حالة الرفض ،ال يحق للمشارك المطالبة بأي تعويض يتعلق
بالمشاركة في المشروع.
 .4-4إذا حصل مواطن من روسيا االتحادية على الجائزة ،فوفقًا للبند  5من المادة  226من قانون الضرائب
في روسيا االتحادية ،يجب على المنظم إخطار الفائز (الفائز ،الحاصل على الجائزة ،دافع الضرائب)
ومصلحة الضرائب في مكان تسجيلها بشأن عدم القدرة على اقتطاع ضريبة الدخل الشخصي ( ،)PITفي
غضون شهر واحد من نهاية الفترة الضريبية التي نشأت فيها االلتزامات المشابهة .نظرًا ألحكام الفقرة
الفرعية  4من البند  1من المادة  228من قانون الضرائب في روسيا االتحادية ،يجب على الفائز (الفائز،
الحاصل على الجائزة ،دافع الضرائب) حساب ودفع ضريبة الدخل الشخصي ( )PITعلى قيمة الجائزة التي
تبلغ أكثر من  4000روبل ،بالطريقة المنصوص عليها في المادة  228من قانون الضرائب في روسيا
االتحادية.
 .5-4لن يكون المنظم مسؤوالً عن الضرائب والرسوم المحتملة التي تتطلبها تشريعات أي دولة أجنبية فيما
يتعلق باستالم الجائزة .يتحمل مستلمو الجائزة جميع مسؤوليات دفع الضرائب والرسوم.
 .5أحكام نهائية.
 .1-5تتم تسوية الخالفات والنزاعات جميعها التي تنشأ فيما يتعلق بتنظيم المشروع وأدائه عن طريق
المفاوضات .يجب تسوية النزاعات التي لم يتم حلها عن طريق المفاوضات في المحكمة في موقع المنظم وفقًا
للقانون الموضوعي واإلجرائي لروسيا االتحادية.
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 .2-5يتحمل المشاركون و /أو أولياء األمور و /أو الممثلون القانونيون أنفسهم تكاليف الحصول على جميع
المستندات المطلوبة بموجب هذه الشروط واألحكام وتنفيذ جميع األنشطة التي تهدف إلى المشاركة في
المشروع.
 .3-5يجب تقديم المستندات جميعها إما بخط يد مقروء بشكل جيد أو نسخ ضوئية .خالف ذلك ،يحق للمنظم
اعتبارها غير مناسبة.
ً
مستحيال ألسباب خارجة عن سيطرة
 .4-5قد يطرأ حدث ما ،حيث يصبح تنظيم الرحالت التعليمية وإقامتها
المنظم (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،القوة القاهرة ،والكوارث الطبيعية ،وقرارات السلطات
المحلية و/أو الفيدرالية لفرض تدابير الحجر الصحي ،وإغالق المناطق) .في مثل هذه الحالة ،يحق للمنظم
إلغاء األحداث أو تغيير تواريخها وفقًا لتقديره الخاص .ال يحق للمشارك المطالبة بأي تعويض.
 .5-5يحق للمنظم إشراك أطراف ثالثة لتنفيذ أي أنشطة ضمن إطار عمل المشروع.
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