AlKanz April 2019 Social Media Competition

Contest rules













Follow and submit your answers for NBO's competitions
on our Instagram page @NationalBankOman and
mention 2 of your friends to be entered for the draw.
Participation is open from 2nd April 2019 to 9th April
2019.
There will be a total of 3 winners from Our Instagram
and 2 winners from Twitter. Each winner will get 500
OMR.
th
o The draw will be held on the 10 April 2019.
Winners will be selected based on: following our
Instagram account and answering the question on the
competition post + mentioning 2 accounts.
Winners will be chosen through a random draw from all
correct entries on the competition post. Selecting is
through a draw system via an automated randomizer
system.
NBO's decision on the competition and its winners shall
be final and no correspondence will be entered into on
this.
NBO reserves the right to disqualify any entrant if it has
reasonable grounds to believe the entrant has breached
any of the competition rules.
NBO staff are not eligible for the competition.
Participants should show their Omani ID Card or
resident Card at the New NBO Head Office.
Winners should open NBO account and the prize will
be deposited to their accounts.

2019 مسابقة الكنز لشهر ابريل

قواعد المسابقة
تابع وأجب عن السؤال و منشن لحسابين على
صفحة اإلسنسجراا للنن الطنن المااسن
@ لجكطن مؤهل لدخطلNationalBankOman
.السحب
9  أبايل الى2 الاشاركة مفجطحة من تاريخ
.2019 أبايل
 أبايل10 سيكطن السحب يط األربماء الاطافق
.2019
، من تطيجا2  فائزين من االسنسجراا و3
 لاير500 /سيحصل كل منهم على منلغ وقدره
.عماني
شاون اخجيار الفائزين (مجابمة صفحة إسنسجراا
 واألجابة على السؤال, النن الطنن المااسن
.)2 ومنشن لـ
سيجم اخجيار الفائز من خالل سنظا السحب
 وسطف يكطن السحب من خالل سنظا.الاحظطظ
. السحب المشطائ اآلل
يكطن قاار النن الطنن المااسن بشأن
الاسابقة والفائزين سنهائيا ولن يجم إباا أي
.تغيياات
يحجفظ النن الطنن المااسن بالحق ف
اسجنماد أي مشارك إذا كان لديه أسناب
ممقطلة لالعجقاد بأن الاشارك قد خالف أي من
.القطاعد الانافسة
مطظفط النن الطنن المااسن غيا مؤهلين
.للانافسة
يرب الحضطر للفاع الائيس بالمذينة إلسجال
.الرائزة
الاشاركة للاطاننين والاقياين بالسلطنة
.فقط
 يرب على الفائز،لن يجم تسليم الانالغ سنقدا
فجح حساب ف النن الطنن المااسن و سيجم
.ايداع الانلغ به




















