Mega Draw Social Media Competition
Al Kanz Mega Draw is round the corner and you can also win
with NBO. All you have to do is follow us on
@ NationalBankOman and participate in the competition.

Contest rules










Follow and submit your answers for NBO's competitions
on our Instagram page @NationalBankOman to be
entered for the draw.
Participation is open from 6 January 2019 to 9th January
2019.
There will be a total of 2 winners. Each winner will get
50 OMR.
th
o The draw will be held on the 10 January 2019.
Winners will be selected based on: following our
Instagram account and answering the question on the
competition post.
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.

مسابقة السحب الكبير
،مع اقتراب السحب الكبير للبنك الوطني العماني
سنقوم بإختيار فائزين اثنين من حسابنا على
 كل ما عليك هو متابعتنا على.االنستجرام
!@ لمعرفة المزيدNationalBankOman االنستجرام

قواعد المسابقة
تابع وشارك على صفحة اإلنستجرام للبنك
الوطني العماني
@ لتكون مؤهل لدخولNationalBankOman
.السحب
 يناير9  يناير الى6 المشاركة مفتوحة من تاريخ
.2018
سيكون السحب صباح يوم الخميس الموافق
.2019  يناير10
فائزين اثنين سيحصل كل منهم على مبلغ
. لاير عماني50 /وقدره
شروط اختيار الفائزين (متابعة صفحة إنستجرام
) واألجابة على السؤال, البنك الوطني العماني
.وذلك من خالل السحب العشوائي
سيتم اختيار الفائز من خالل نظام السحب
 وسوف يكون السحب من خالل نظام.المحظوظ
.السحب العشوائي اآللي
يكون قرار البنك الوطني العماني بشأن
المسابقة والفائزين نهائيا ولن يتم إبرام أي
.تغييرات
يحتفظ البنك الوطني العماني بالحق في
استبعاد أي مشارك إذا كان لديه أسباب
معقولة لالعتقاد بأن المشارك قد خالف أي من
.القواعد المنافسة
موظفو البنك الوطني العماني غير مؤهلين
.للمنافسة
















