SZGMC media requests General Terms
and Conditions.
PLEASE READ THESE TERMS &
CONDITIONS
CAREFULLY
BEFORE
SIGNING THIS FORM. BY SIGNING THIS
FORM, YOU SIGNIFY YOUR AGREEMENT
TO THE BELOW MENTIONED TERMS &
CONDITIONS.
The SZGMC RESERVES THE RIGHT, TO
MODIFY,
ALTER
OR
OTHERWISE
UPDATE THESE TERMS & CONDITIONS
FROM TIME TO TIME AS IT DEEMS FIT
WHICH MODIFICATIONS, ALTERATIONS
OR UPDATES SHALL AUTOMATICALLY
BE BINDING ON YOU.
WE / I HEREBY CERTIFY, AS PER THE
BELOW TERMS AND CONDITIONS:
1 Refrain from portraying SZGM /SZGMC in a
manner that may be deemed as offensive.

األكحام والشّروط العممة الخمصة بملطلبمت اإلعالمية في
:مركز جممع الشّيخ زايد الابير

تُرجى قراءة هذه الشروط واألكحام بعنمية قبل
 كحيث أن مجرد التوقيع يعني،توقيع استممرة الطلب
.قبول الشروط واألكحام المدرجة أدنمه
وهنم يجدر التّنويه الكحتفمظ مركز جممع الشيخ زايد
الابير بحقه في تعديل أو تغيير أو تحديث الشروط
،واألكحام في أي وقت من األوقمت يراه منمسبًم
 أو التّحديثمت، أو التّغييرات،وتعتبر التّعديالت
.ملزمة للجهة تلقمئيًم

:اإلقرار بموجب هذه األكحام والشّروط بملتّملي
 عدم تصوير الجامع او عرضه بطريقة من شأنها أن1
.تسيء للجامع

2 This permission to film does not grant or
imply any right to investigate or enquire into
(whether on film or otherwise) the private
lives of any of the Centers Specialist or other
members of the memorial's staff and the entity
hereby agrees not to pursue such enquiries or
investigations without prior written consent
of the Center.
3 Ensure none interference with SZGM
visitors’ daily or regular schedule

 ال يمنح هذا التصريح الجهة حق التحري أو االستفسار2
صي أو موظفي المركز
ّ صة ألي من مخت
ّ عن الحياة الخا
(سواء كان ذلك في مادة مرئية مس ّجلة أو صورة أو
 ويتعين على الجهة المسؤولة عن المادة المرئية،)خالفه
صور عدم القيام بمثل هذه االستفسارات
ّ المسجلة أو ال
ّ
والتحقيقات دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة
.من المركز
الحرص على عدم إحداث أي تغيير على البرنامج
لزوار المركز
ّ اليومي أوالمعتاد
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4 Not to cause nuisance, damage, annoyance or
disturbance while using the location for
Photography/ Filming purposes.
5 Obtain SZGMC written consent, in the event
of using the photographs or filmed content for
commercial or promotional purposes.
6 Commit to purpose of filming / photography,
as stated in the application form, and for

عدم التّسبب باإلزعاج أو الضّوضاء أو الضّرر أثناء
.التّسجيل/ استخدام المكان ألغراض التّصوير
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 االلتزام بغرض التصريح والحصول على موافقة5
ّ المركز الخ
طية قبل الشروع في استخدام المادة النهائية
ألي أغراض تجارية مستقبالا
 احترام قدسية "جامع الشيخ زايد الكبير" ومراعاة ذلك6
 يحظر أي،المس ّجلة/ المصورة
أثناء الترويج للمادة
ّ

7
8

تصوير يتطرق للمواضيع السّياسيّة والدّينيّة which the filming / photography permit was
issued.
واالجتماعيّة ،أو غيرها م ّما تتعارض مع رسالة المركز.
االلتزام بالقوانين والنظم المتبعة في المركز.
7 Adhere to the SZGMC operative rules and
regulations.
مراعاة األنظمة والقوانين المعمول بها في دولة
8 Adhere to the UAEs operative laws.
اإلمارات العربية المتحدة.

