Terms & Conditions for Modesh Scholarship IBN & Circle Mall



The Modesh Scholarship promotion is valid for purchases made in Ibn Battuta Mall and
Circle Mall only.



The promotion is valid from 8th August to 4th September 2022.



For every purchase of AED 200 across all shops (Excluding Supermarkets, Banks/Transfer
Agencies & Services) in Ibn Battuta Mall and Circle Mall – 1 e-coupon to be granted.



The coupon will be issued via SMS.



Redemption of receipts will only be accepted until the mall closing time during the period of
the promotion.



Receipt submission date should be the same as the date of purchase during the period of the
promotion.



10 winners will be selected on the 5th of September 2022. Each winning a Modesh
Scholarship amount of AED 25,000. Total Prizes Amount: AED 250,000



Winners will be notified via telephone /or SMS.



Draw dates are subject to change without prior notice.



The prize will be via Bank Transfer, cheque, or cash.



Management holds the right to announce the winner’s name on any media chosen by
Nakheel & Dubai Economy & Tourism.



Valid identification must be presented to claim the prize.



Owners and employees of retail outlets, Dubai Economy & Tourism (DET), Nakheel Malls
Group, their suppliers, and their immediate families are not eligible to participate in this
promotion.



Management reserves the right to cancel or amend these Terms and Conditions at any time
without prior notice. Any changes will be deemed to be incorporated into these Terms and
Conditions.



Once registered to the draw, the customer’s details will be saved in the database for
promotional communication in the future.



By entering this campaign, the customer has accepted the above Terms and Conditions.



DET & Nakheel holds the right to withhold prizes for any irregularities found in the draw
held and/or ineligibility.

شروط وأحكام منحة مدهش ابن بطوطة مول وسيركل مول

•

يسري عرض مدهش الترويجي للمنح الدراسية على المشتريات التي تتم في ابن بطوطة مول
وسيركل مول فقط.

• العرض ساري من  8أغسطس إلى  4سبتمبر .2022
• سيتم منح قسيمة إلكترونية واحدة لكل عملية شراء بقيمة  200درهم في جميع المحالت التجارية (باستثناء السوبر
ماركت والبنوك ووكاالت التحويل والخدمات) في ابن بطوطة مول وسيركل مول.
• سيتم إصدار الكوبون عبر رسالة نصية قصيرة.
• يتم قبول استرداد اإليصاالت فقط خالل أوقات عمل المركز التجاري في فترة العرض الترويجي.
• يجب أن يكون تاريخ استالم اإليصال هو نفس تاريخ الشراء خالل فترة العرض الترويجي.
• سيتم اختيار  10فائزين في الخامس من سبتمبر  ،2022حيث يحصل كل فائز بمنحة مدرسية من مدهش
بقيمة  25000درهم إماراتي وإجمالي قيمة الجوائز هي  250.000درهم
• سيتم إخطار الفائزين عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة.
• مواعيد السحب قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
• ستكون الجائزة عبر تحويل مصرفي أو شيك أو نقدًا.
• تحتفظ اإلدارة بالحق في إعالن اسم الفائز على أي وسيلة إعالم تختارها نخيل ودبي لالقتصاد والسياحة.
• يجب تقديم هوية صالحة للمطالبة بالجائزة.
• ال يحق لمالكي وموظفي منافذ البيع بالتجزئة ،دبي لالقتصاد والسياحة  ،DETومجموعة نخيل مولز،
ومورديهم وعائالتهم المشاركة في هذا العرض الترويجي.
• تحتفظ اإلدارة بالحق في إلغاء أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار مسبق .وسيتم اعتبار
أي تغييرات مدمجة في هذه الشروط واألحكام.
• بمجرد التسجيل في السحب ،سيتم حفظ تفاصيل العميل في قاعدة البيانات لالتصال الترويجي في
المستقبل.
• بالدخول في هذه الحملة ،يكون العميل قد وافق على الشروط واألحكام المذكورة أعاله.
• تحتفظ دائرة االقتصاد والسياحة بدبي  DETونخيل بالحق في حجب الجوائز عن أي مخالفات قد توجد خالل
السحب المنعقد أو عدم األهلية.

