
1. This Shop & Win is valid from December 5, 2019 to February 5, 2020.
2. Spend BD30 in one day at any store(s) in City Centre Bahrain, to enter a 

grand prize draw to win 1 of 2 BD20,000 worth of GiftCards.
3. Visit Mall’s Redemption Kiosks to enter the draw and receive instant rewards.
4. Redeem BD30 worth of shopping receipts and receive an e-coupon on your 

mobile number registered at the time of redemption, confirming your entry 
into the draw. 

5. In addition, if your shopping receipts are valued BD50 or more you will 
instantly receive:
• A coupon that entitles you to collect an instant gift: limited-edition winter 

collectible (while stocks last) when presented at the “Central Station” 
located in the Central Galleria

• Each customers is entitled to receive one winter collectable for every 
BD50 or more worth of shopping receipt redeemed in one day. 

• Also, when you spend BD50 or more in one day (at fashion stores only), 
you will instantly receive an SMS on your mobile including a unique code 
which will allow you to personalize a fashion item at our ‘Fashion District’ 
station located on Level 1 next to Gate 5, while quantities last.
• The unique code will be valid until 30 December 2019. 
• The customer is required to present this unique code at the station 

located on Level 1 next to Gate 5
• Customer gets ONE unique code only per day for BD50 or more worth 

of receipts (from fashion stores only).
6. The monthly draw to announce the winner of the BD20,000 GiftCards, 

will be conducted & supervised by the Ministry of Industry, Commerce and 
Tourism. One winner will be selected every month (total 2 winners).

7. One grand prize will be drawn every month. Details below:

Participation period Grand Prize Draw Date

December 5, 2019 -  
  January 4,  2020 BD20,000 GiftCards January 5, 2020

January 5 -
February 5, 2020 BD20,000 GiftCards February 6, 2020

8. The monthly winners will be announced across City Centre Bahrain’s social 
media channels and press releases. 

9. Winner will be notified by telephone and/or email
10. Prize must be accepted as awarded and cannot be exchanged for cash or 

used for money exchange or service provider bill payments.
11. Receipts from foreign exchange, service provider bill payments and 

temporary promotional stands will not be accepted for the e-coupon 
redemptions.

12. Handwritten shopping receipts shall not be accepted for e-coupon 
redemptions.

13. Customer is entitled to receive up to 100 electronic coupons in a day, 
equivalent to BD 3,000 in value of cumulative/ individual receipts 
presented

14. Customers are requested to notify Mall Customer Service if she/he does not 
receive the e–coupon notification within 24 hours.

15. The winner is obliged to provide his/her name and photograph for public 
announcements

16. The prizes that are not claimed within 6 months of the 
winner’s announcement will be handed over to the Ministry 
of Industry, Commerce & Tourism.

17. Employees of all stores in City Centre Bahrain and 
Majid Al Futtaim Properties LLC, their immediate family 
members (including parents, brother, sister, husband, 
wife, son, and daughter), their contractual suppliers, their 
advertising and PR agencies are not eligible to enter this 
competition.

Terms & Conditions for Winter Campaign
December 5, 2019 – February 5, 2020

يسري عرض تسّوق واربح من 5 ديسمبر 2019 وحتى 5 فبراير 2020.   .1

أنفق 30 د.ب خالل يوم واحد في أي من محالت سيتي سنتر البحرين، لتدخل السحب على   .2
الجائزة الكبرى وهي واحدة من بطاقتي هدايا بقيمة 20,000 د.ب.

قم بزيارة منصات االستبدال في المجمع لدخول السحب والحصول على هدية فورية.  .3

4.   استبدل إيصاالت بقيمة 30 د.ب واستلم كوبون إلكتروني على هاتفك الجوال المسّجل 
وقت االستبدال، يؤكد اشتراكك في السحب.

إضافة إلى ذلك، إذا كانت قيمة إيصاالت التسّوق 50 د.ب أو أكثر ستحصل على:  .5
•  بطاقة تخّولك الحصول على هدية فورية محدودة اإلصدار خاصة بحملة الشتاء )حتى 

نفاد الكمية( عند تقديمها في "المحطة الرئيسية" بالساحة الرئيسية.
كل متسَوق مخول للحصول على هدية فورية واحدة مع كل 50 د.ب أو أكثر يتم   •

انفاقها في يوم واحد.
أيضَا، أنفق  50 د.ب. أو أكثر )في محالت األزياء فقط( في يوم واحد للحصول على   •

رسالة نصية على هاتفك الجوال تحتوي على رابط ذكي يخول المتسوق تصميم قطعة 
أزياء في المنصة المتواجدة في الطابق األول بالقرب من بوابة رقم 5 حتى نفاد الكمية.

آخر موعد الستخدام الرابط الذكي تاريخ 30 ديسمبر 2019.   •
يجب على المتسوق إبراز الرابط الذكي في منصة األزياء المتواجدة في الطابق األول   •

بالقرب من بوابة رقم 5.
سيحصل كل متسوق على رابط ذكي واحد في اليوم كحد أقصى مقابل  • 
كل 50 د.ب أو أكثر يتم أنفاقها في يوم واحد )في محالت األزياء فقط(.

سيتم السحب بشكل شهري  لكل جائزة خالل الحملة الترويجية بحضور وإشراف وزارة   .6
الصناعة و التجارة والسياحة. سيتم اختيار فائز واحد شهريا )المجموع فائزان(. 

سيتم السحب على جائزة واحدة شهريًا  حسب التفاصيل في الجدول أدناه:  .7

تاريخ السحب الجائزة الكبرى فترة المشاركة

5 يناير 2020  بطاقة هدايا
بقيمة 20,000 د.ب.

5 ديسمبر 2019 -
4 يناير 2020

6 فبراير 2020  بطاقة هدايا
بقيمة 2,0000 د.ب.

5 يناير -
 5 فبراير 2020

سيتم اإلعالن عن الفائز في وسائل التواصل اإلجتماعي التابعة لمجمع سيتي سنتر البحرين   .8
ومن خالل األخبار الصحفية.

سيتم إعالم الفائز بالهاتف و/أو بالبريد اإللكتروني.  .9
يجب قبول الجائزة كما هي، وال يمكن استبدالها بقيمة نقدية، أو استخدامها مقابل   .10

صرف المال أو تسديد الفواتير لمزودي الخدمات.
لن يتم احتساب أرصدة متاجر الصرافة أو أرصدة تسديد الفواتير من متاجر مزودي   .11

الخدمات.
سيتم احتساب األرصدة المطبوعة فقط ولن يتم قبول أرصدة الدفع المكتوبة  .12 

بخط اليد.
 13.  المتسوق مخّول للحصول على 100 كوبون سحب إلكتروني في اليوم الواحد، بما

يعادل 3000  د.ب من قيمة األرصدة المتراكمة أو الفردية.
في حال لم يستلم المتسوق رسالة تأهله لدخول السحب بعد استبدال األرصدة، يجب   .14

االتصال أو زيارة مكتب خدمة الزبائن خالل 24 ساعة من االستبدال.
يلتزم الفائز بتقديم إسمه وصورته لإلشهار بتسليم الجائزة عبر التغطيات الصحفية   .15

ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لسيتي سنتر البحرين.
الجوائز التي ال يتم استالمها خالل 6 أشهر من تاريخ السحب سيتم   .16

تسليمها إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ال يحق لموظفي أي من المحالت في سيتي سنتر البحرين، وشركة   .17

ماجد الفطيم العقارية، وأفراد عائالتهم المباشرين، وموظفي 
الموردين المتعاقدين، ووكاالت اإلعالن، والعالقات العامة المشاركة 

في هذه الحملة الترويجية. )أفراد العائلة المباشرين هم األب، األم، 
األخ ، األخت، االبن، االبنة، الزوج، الزوجة(.

شروط وأحكام حملة الترويجية لموسم الشتاء
5 ديسمبر 2019 – 5 فبراير 2020


