
Website Terms and Conditions

Application Fee

The submitted 25 KD fee with your application is a mandatory processing fee. This fee is 
non-refundable, regardless of whether you attend the interview or not.
Payment of the fee does not mean that you are accepted as a Protege student. This fee is 
separate from the participation fee.

Selection Process

Students are not only selected based on specific criteria set by the mentors but also 
personality and what they bring to the Proteges community.
As organizers, we see how all the students fit together to form one family. We select 
students based on creating a whole team that best communicates. With a limited capacity 
with each generation, we seek the unusual and unique individuals who will truly benefit the 
most from the experience through a very intensive selection process. 

The Proteges Program 

The Proteges Program is a very intensive program.The program starts on July 2016 (after 
Eid Al Fitter) to September 2016. The four weeks in Kuwait timing will be from 3 pm to 9 
pm with Friday off. However the two weeks abroad will be full time without any day off.

Project 

At the end of the six weeks, students are expected to work together on their project and 
submit it after exactly 96 days. Any student who does not participate and get involved in 
the project work will be expelled from the program. 

Location

The location for each day in the program will be announced one day before.

Dress code 

The dress code for each day will be announced one day before. Please check the Code of 
Conduct for more details about the dress code regulations. 



Your Participation

Students are expected to be on time at all times and any unexcused and unapproved 
delay will result in a warning. Misrepresenting the Proteges is a violation of our terms and 
conditions and will result in immediate termination.

Participation and Visa Fee

Student’s participation will not be confirmed until payment has been received. Your 
participation and Visa fee are non-refundable and non-transferable. 

Code of Conduct

We expect all participants to conduct themselves in a respectful manner. The Proteges 
Management reserves the right to investigate any complaints and actions may include but 
are not limited to: termination of participation.  By becoming a student, you agree to allow 
us to keep our community safe and comfortable by taking any action we deem necessary.
The code of conduct will be provided at the end of selection process. 

Agree Disagree

Any violation of any the above terms carry penalties that range from forfeiting of the 
application deposit to immediate termination. 



الشروط واألحكام للموقع اإللكتروني

رسوم التقديم

يــعتبر مــبلغ الـ ٢٥ دنــــانــير املــقدم مــع الــطلب رســومــاً إلــزامــياً لــدراســة الــطلب وال تــعتبر هــذه الــرســوم قــابــلة لــالســترداد بــغض 

الـنظر عـن حـضور املـقابـلة أم ال. وال يـعني سـدادكـم لـلرسـوم قـبولـكم كـطلبة فـي الـبرنـامـج حـيث إن هـذه الـرسـوم تـعتبر مـنفصلة 

عن رسوم املشاركة التي تدفع في حالة مــا إذا تم قبولكم في البرنامج، كما أن ال يجوز تحويل هذه الرسوم. 

اختيــار الطلبة

يـتم اخـتيــار الـطلبة لـيس فـقط بـنــاءاً عـلى مـعايـير محـددة يـضعها مـرشـديـن الـبرنـامـج ولـكن أيـضا بـنــاءاً عـلى شـخصية املـقدم 

و ما يستطيع أن يقدمه و يضيفه إلي مجتمع البروتيجيز.

كــمنظمني ،إنــنــا نــرى و نــدرس مــدى تــناغــم جــميع الــطالب مــعاً لــتشكيل عــائــلة واحــدة. و يــتم اخــتيار ال٢٥ طــالــب بــناءاً عــلى 

خــلق فــريــق كــامــل لــتسهيل عــملية الــتواصــل فــيما بــينهم. مــع املــقاعــد املحــدودة مــع كــل جــيل ، نــسعى لــلبحث عــلى الــشخصيات 

الغير عادية والفريدة من نوعها التي ستستفيد من تجربة على أكمل وجه من خالل عملية اختيار مكثفة للغاية. 

برنامج البروتيجيز

بـرنـامـج الـبروتـيجيز هـو بـرنـامـج مـكثف جـداََ يـبدأ فـي شهـر يـولـيو ٢٠١٦ (بـعد عـيد الـفطر)  وحـتى شهـر سـبتمبر ٢٠١٦. يـقسم 

الـبرنـامـج إلـى أربـع أسـابـيع فـي الـكويـت عـلى أن تـكون أوقـات الـبرنـامـج  يـومـياََ مـا عـدا الجـمعة مـن الـساعـة ٣ عـصراً وحـتى ٩ 

مســاءاً. أما االسبوعان في الخارج يكون يومياََ على مدار ١٦ ساعة في اليوم. 

املشروع 

فـي نـهايـة األسـابـيع السـتة، مـن املـتوقـع أن يـعمل مـعاً ال٢٥ طـالـب وطـالـبة عـلى مشـروعـهم وتـقديـمه بـالـكامـل بـعد ٩٦ يـومـاً . و 

يتم طرد أي طالب في حال عدم املشاركة و االنخراط في العمل على املشروع. 

املوقع

سيتم تحديد عن موقع كل يوم في البرنامج قبل يوم واحد .

الزي 
سيتم اإلعالن عن الزي الخاص لكل يوم قبل يوم واحد . يرجى مراجعة القواعد السلوكية ملزيد من التفاصيل حول لوائح 

 الزي .



مشاركتكم

 مـتوقـع مـن الـطلبة الـحضور فـي الـوقـت املـناسـب فـي جـميع األوقـات، و أي تـأخـير بـدون عـذر و عـذر غـير مـوافـق عـليه سـيؤدي 

إلــى اصــدار انــذار لــلطالــب . تــشويــه صــورة الــبروتــيجيز هــو مــخالــف لــلقوانــني والشــروط الــخاصــة بــنا ، وســوف يــؤدي إلــى طــرد 

فوري .

رسوم املشاركة في البرنامج و الفيزا

لن يتم تأكيد مشاركة الطالب حتى يتم استالم الدفع. رسوم املشاركة و التأشيرة غير قابلة لالسترداد و غير قابلة للتحويل. 

ميثاق القواعد السلوكية

نــتوقــع مــن جــميع املــشاركــني أن يــتصرفــوا بــطريــقة مــحترمــة . تــحتفظ إدارة مــنظمة الــبروتــيجيز الــحق فــي الــتحقيق ويــمكن أن 

تـــشمل أي شـــكاوي واإلجـــراءات ولـــكن ال تـــقتصر عـــلى : إنـــهاء املـــشاركـــة. أن تـــصبح طـــالـــبا ، فـــإنـــك تـــوافـــق عـــلى الـــسماح لـــنا 

لـلحفاظ عـلى مـجتمعنا آمـنة ومـريـحة و اتـخاذ أي إجـراء نـعتبرهـا ضـروريـة . سـنقدم مـيثاق الـقواعـد السـلوكـية فـي نـهايـة عـملية 

االختيار.

غير موافق أوافق 

أي انتهاك من أي من الشروط املذكورة أعاله تحمل العقوبات التي تتراوح بني التنازل عن رسوم التقديم و املشاركة إلى 

الطرد الفوري .


