
Terms and Conditions الشروط واألحكام 

- The Samsung “#WithGalaxy” Campaign (“Campaign”) for 
customers to share their creative photos and videos, which 
shall take place for 4 weeks starting from 16th Sep 2021 
(“Campaign Period”).  

 

 

- The Campaign is presented by Samsung Electronics Saudi 

Arabia Ltd (“Samsung”) and Experience AlUla (“Experience 

AlUla”) to any person who wishes to participate in the 

Campaign (“Participant”) in the Kingdom of Saudi Arabia 

(“Territory”). 

 

 

- The Campaign invites customers 
to share pictures from their trips for monuments or nature 
in AlUla located in the Kingdom of Saudi Arabia (the 
“Contents”) on their Instagram page(s) and use the hashtag 
#WithGalaxy follow and tag Samsung’s Instagram account 
in Saudi Arabia (@Samsungsaudi).  

 
 
 

- By participating in this Campaign and following the above 
steps, the Participant gives his/her consent to Samsung, its 
branches and affiliates inside and outside the Territory to 
feature the Contents on Samsung website 
www.samsung.com and any online and offline media 
channel whichever Samsung deems appropriate. 

   

 

- If the Participant’s Instagram account is private, he/she can 

still participate by sharing their Content on their Instagram 

page using #WithGalaxy in addition to sending direct 

message to the Samsung @Samsungsaudi Instagram page 

including #WithGalaxy. 

 
 

- The Contents of all Participants will be collected by 

Samsung, together with their personal details, and 

Samsung shall have the full discretion to select the 

shortlisted Participants among which will only be few 

Participants (“Winners”) whose their Content shall be 

published on Samsung KSA official Instagram account 

@Samsungsaudi Instagram page.   

 
- The selection process of the Winners will be by public voting 

by any person including the Participants based on the best 

Contents as per their sole discretion. 

"(، لمشاركة صور الحملة)" ”WithGalaxy#“حملة سامسونج  -

 16أسابيع ابتداًء من  4وفيديوهات مبتكرة من العمالء والتي ستقام لمدة 

 "(.الحملةفترة )"  2021 سبتمبر

 
 

 
وإستكشف  )"سامسونج"( المحدودة السعوديةالحملة مقدمة من سامسونج  -

ألي شخص يرغب بالمشاركة بهذه الحملة "( إستكشف العال)"العال 

 )"المشارك"( في المملكة العربية السعودية )"اإلقليم"(.

 
 
 
 

 لآلثار أو الطبيعة من رحالتهملمشاركة صور  تشمل الحملة دعوة العمالء -

والمشاركة )"المحتوى"( في مدينة العال في المملكة العربية السعودية 

مع استعمال رابط ,  Instagram على صفحاتهم  بموقع/تطبيقا بعرضه

لحساب وكذلك تتبع وعمل تاغ    WithGalaxy#     الهاشتاغ

Samsung  على موقعالسعودية   الخاص في المملكة العربية 

Instagram  .(@Samsungsaudi)  

 
المشاركين قد  بالمشاركة في هذه الحملة واتباع الخطوات أعاله، فإن -

أعطوا بذلك الموافقة لسامسونج وفروعها والشركات التابعة لها  داخل أو 
المحتوى على موقع سامسونج خارج المنطقة وذلك إلدراج 

www.samsung.com  أو أي وسيلة تواصل إعالمي واجتماعي عادية

 أو على اإلنترنت بحسب ما تراه سامسونج مناسباً.
 
 
  

، يمكنه اإلشتراك  Instagram على  في حال كان حساب المشترك خاص -

 مع إستخدام الهاشتاج  Instagramعبر صفحته على بمشاركة المحتوى 

#WithGalaxy على صفحة  لسامسونجإرسال رسالة  باإلضافة الى

متضمنا الهاشتاغ  Instagram  @Samsungsaudi سامسونج

#WithGalaxy. 

 
 

 
سيتم جمع محتويات جميع المشاركين بالمسابقة باالضافة لمعلوماتهم  -

الشخصية من قبل سامسونج و سيكون لسامسونج األحقية فى تحديد قائمة 

وسيتم رابحين"( الفائزين )"بعض الالمرشحين حيث سيقع االختيار على 

على  صفحة سامسونج السعودية أو فيديوهاتهم على نشر صورهم

Instagram  :@Samsungsaudi  . 

 

http://www.samsung.com/
http://www.samsung.com/


 

Eligibility to Participation 
- Samsung and Samsung associates’ employees are not 

eligible to participate in the Campaign. 

- This Campaign is only available for Customers aged 

Eighteen (18) years and above, and who are present inside 

the Kingdom of Saudi Arabia.  

- Customers wishing to participate in the Campaign can 

follow instructions stated in the following website: 

(https://www.samsung.com/sa_en/explore/photography/

with-galaxy/). 

- Any person has the right to participate in this Campaign 

whether he/she was a Samsung Galaxy user or not, 

however Samsung is entitled at any time not to publish the 

Contents of any of the Winners if they did not use a 

Samsung Galaxy device to produce their Contents or for any 

other reasons whichever Samsung deems appropriate.  

 
Shortlisted Participants and Winners Terms 

- Shortlisted Participants shall be contacted on their 

accounts of social media, email, SMS or telephone if 

available, to acquire their personal details and get their 

response on certain enquiries. 

 
- Shortlisted Participants should revert to Samsung back 

within 24 hours of contacting them with their consent to 

publish their Contents otherwise the Content will be 

disqualified and noting that Samsung has the right to 

publish the Content in the way it finds suitable. 

 
General Terms 
- The Participant understands that Samsung, its branches and 

affiliates inside and outside the Territory shall not be liable 

to him/her for any loss and/or damages of any kind 

whatsoever, that he/she may suffer from, or which may 

arise out of the participation in this Campaign or for any 

other reason whatsoever.  

 
- Samsung shall be entitled at its sole and absolute discretion 

to terminate or modify the Campaign or to modify, vary, 

delete or add to any of these Terms and Conditions at any 

time prior to or during the Campaign Period.  

 
 

- Any dispute of whatever nature, which is directly or 

indirectly related to these Terms and Conditions or to the 

Customer or Winner participation in the Campaign, shall be 

governed by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia where 

 
أي   ستتم عملية اختيار الرابحين عن طريق عملية التصويت العام من قبل -

بتقديرهم   شخص بما فيهم المشاركين بإختيار افضل محتوى مشارك

 الشخصي.

 
 

 أهلية المشاركة 

 لموظفي شركة سامسونج وال شركائها اإلشتراك في هذه الحملة. ال يحق -

عاماً فما فوق المتواجدين  18هذه الحملة مخصصة فقط للعمالء البالغين  -

 داخل المملكة العربية السعودية.

الرجاء اتباع اإلرشادات المذكورة في الموقع   بالحملةلالشتراك  -

  اإللكتروني ادناه

(sa/explore/photography//https://www.samsung.com

galaxy-with/) . 

يحق ألي شخص االشتراك بهذه الحملة سواء أكان مستخدما لجهاز  -

Samsung Galaxy  أم ال مع احتفاظ شركة سامسونج بحقها فى اي

وقت بعدم نشر المحتوى ألي من الفائزين إذا لم يستخدموا  جهاز 

Samsung Galaxy   ألي أسباب أخرى إلنتاج المحتوى الخاص بهم أو

 كما تراه سامسونج مناسبا. 

 

 

 الشروط الواجب توفرها في المشاركين والرابحين

سيتم االتصال بالمشاركين المتأهلين عبر حساباتهم على شبكة التواصل  -

االجتماعي، البريد اإللكتروني، الرسائل النصية القصيرة أو الهاتف 

للحصول على معلوماتهم الشخصية وكذلك رددودهم على بعض 

 اإلستفسارات. 
 
 
 
ساعة من اإلتصال به التأكيد  24يجب على المشارك المتأهل، وخالل  -

لسامسونج بموافقته على نشر المحتوى وإال سيتم إستبعاده ولشركة 

 .سامسونج الحق بنشر المحتوى النهائي بالطريقة التي تراها مناسبة

 

 الشروط العامة

وفروعها والشركات التابعة لها سامسونج  شركةبأن المشارك يدرك  -

خسارة و / أو ضرر  غير مسؤولة تجاهه عن أيداخل وخارج المنطقة 

ن أي نوع كان، قد يعاني منه، أو قد ينشأ عن المشاركة في هذه الحملة م

 أو ألي سبب آخر على اإلطالق.

 
 
 
 



the Campaign takes place, and shall be resolved by the 

competent courts in the Kingdom of Saudi Arabia.  

ً للقوانين  - تحتفظ شركة سامسونج لنفسها باألحقية، وبملء إرادتها ووفقا

المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للحملة، أو إجراء 

إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، أي تعديل، تغيير، حذف أو 

 وفي أي وقت سواء قبل فترة الحملة أو خاللها.

 

 

سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة  -

بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بمشاركة العميل أو الرابح في الحملة، 

ي المملكة العربية فلحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في 

في المملكة العربية ، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في السعودية

 . السعودية

 

 

 


