
MISSION 50 is one fun way that Zayed Sports 
City is celebrating the Year of the Fiftieth. It 
uses an app on your own phone and GPS 
technology to open tasks and games that you 
complete while you’re at ZSC.

MISSION 50  هي إحدى الطرق الممتعة التي تحتفل بها 
مدينة زايد الرياضية بعام الخمسين. تستخدم هذه اللعبة 

تطبيق على الهاتف المتحرك وتقنية نظام تحديد المواقع 
(GPS) لفتح المهام وا�لعاب التي تكملها أثناء وجودك 

في مدينة زايد الرياضية.

Our QR codes will lead you right into the 
game. You’ll be asked to take a team picture 
and enter a name - your name must be the 
email you registered with. Then, travel to a 
GPS hotspot and unlock your first tasks!

مسح الرموز سيقودك مباشرة إلى اللعبة. سيتم طلب 
أخذ صورة لفريقك وتسجيل االسم. يجب أن تسجل البريد 

االلكتروني الذي استخدمته للتسجيل كإسم الفريق. 
يمكنك بعدها التنقل بين نقاط االتصال المفعلة بنظام 

تحديد المواقع وإيجاد مهمتك ا�ولى. 

How do I start? 
كيفية البدء؟

Yes,  is totally free!

نعم. هذه اللعبة مجانية!  

Is it free? 
 هل اللعبة مجانية؟

Equipment wise, you’ll need your own smart 
phone with GPS. Other than that, a bit of 
creativity and some good luck will help you 
score points while you play.

ستحتاج إلى هاتف ذكي مزود بنظام تحديد المواقع 
العالمي (GPS). التحتاج أكثر من اµبداع وبعض الحظ 

السعيد لتسجيل النقاط أثناء اللعب.

What do I need to play? 
ماذا أحتاج �شارك؟

What if I don’t play 
sports?
ماذا لو لم أكن رياضًيا؟

The tasks and games focus on creativity and 
trivia, not on sports ability or fitness level. 
You will need to be able to walk, cycle, 
scooter or wheel yourself between GPS 
hotspots on a path that is about 1.5 km.

تركز المهام وا�لعاب على اµبداع والمعرفة العامة، 
والتركز على القدرة الرياضية أو مستوى اللياقة البدنية. 

ستحتاج إلى أن تكون قادًرا على المشي أو ركوب الدراجة أو 
السكوتر بنفسك بين النقاط على مسار يبلغ حوالي 1.5 

كيلومتر.

When can I play?
متى يمكنني اللعب؟

MISSION 50 runs until 31 March, 2022. You 
are allowed to play the game at any time that 
the site is open to the public.

تستمر MISSION 50 حتى 31 مارس 2022. ُيسمح لك 
باللعب في أي وقت يكون فيه الموقع مفتوًحا للعامة.

If you are at ZSC, scan the QR codes located 
around the property.

You can also pre-register and download the 
app before your visit when you CLICK HERE.

إذا كنت في مدينة زايد الرياضية، فيمكنك مسح الرموز 
المتواجدة في أنحاء المدينة.

يمكنك أيًضا التسجيل مسبَقا وتنزيل التطبيق قبل زيارتك 
من هنا.

How do I register? 
كيفية التسجيل؟

How long does it take?
كم تستغرق من الوقت؟

Plan to play for 60 - 90 minutes. If you run 
out of time on one visit, you can return to 
finish as long as you did not log out of the 
game in the settings section.

تستطيع معظم الفرق إنهاء هذه اللعبة في غضون
 60 - 90 دقيقة. يمكنك العودة إلى مدينة زايد الرياضية 

µنهاء اللعبة في وقت آخر طالما لم تقم بتسجيل 
الخروج.

What do I wear?
 ماذا أرتدي؟

MISSION 50 is outside around the pitches 
and stadium. Wear shoes appropriate for a 
1.5km walk and clothing that will keep you 
comfortable for the weather. 

يمكنك لعب MISSION 50 خارج المالعب العشبية أو 
خارج االستاد. ارتِد أحذية مناسبة للمشي لمسافة 1.5 

كيلومتر وقم بإرتداء مالبس مريحة ومناسبة للطقس. 

Is there food and drink?
هل يوجد طعام وشراب؟

You will be able to purchase food and drinks 
from our venues. There is one No More 
Bottles water refill station along the game 
path. 

ستتمكن من شراء ا�طعمة والمشروبات من مطاعمنا. 
لدينا أيًضا محطات مجانية µعادة تعبئة المياه على طول 

مسار اللعبة.

Do I need a team?
 هل أحتاج إلى فريق؟

You can play as an individual or with others. 
If you play with others as a team, you only 
need to do one registration and you will  
enter the game on one device.

يمكنك اللعب بمفردك أو مع اÈخرين. إذا قررت أن تلعب 
مع اÈخرين كفريق عليك تسجيل الدخول مرة واحدة 

ودخول اللعبة على جهاز واحد.

Where do I play?
 أين هو مكان اللعب؟

You must be at Zayed Sports City to play 
because hotspots are GPS activated. If you 
register at home, download the app and then 
come to ZSC to get started.

يجب أن تكون في مدينة زايد الرياضية لتلعب �ن النقاط 
 .(GPS) مفعلة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي

إذا قمت بالتسجيل من المنزل، فقم بتنزيل التطبيق ثم 
قم بزيارة مدينة زايد الرياضية لبدء اللعب.

Are there prizes?
هل توجد جوائز؟

We are giving away lots of gifts! Gifts and 
vouchers will be awarded frequently for 
things we think are awesome… great photos 
and videos, high scorers, completing the 
game or randomly because it’s a celebration!

لدينا الكثير من الهدايا! سيتم توزيع الهدايا والقسائم 
المجانية بشكل دوري لكل ما نعتبره رائًعا. سواًء قمتم 
بإلتقاط صور ومقاطع فيديو مميزة، أو قمتم بتسجيل 

أعلى النقاط، أو قمتم باتمام اللعبة، أو قد نقوم أيًضا 
بتوزيع الهدايا بشكل عشوائي!

The game is designed for everyone to play. 
It’s suitable for all ages and any fitness level.

تم تصميم اللعبة لتكون مناسبة للجميع. إنها مناسبة 
لجميع ا�عمار وجميع مستويات اللياقة.

Who can play?
من يستطيع اللعب؟

How do I play?
كيفية اللعب؟

There are 10 GPS hotspots around the 
pitches and stadium at Zayed Sports City. 
When you reach each one, tasks will unlock. 
You can start at any hotspot and unlock 
them in any order.

 هناك 10 نقاط حول المالعب العشبية وخارج االستاد 
الرئيسي بمدينة زايد الرياضية. سيتم فتح المهام عندما 

تصل إلى كل نقطة. يمكنك بدء اللعب من أي نقطة 
اتصال وبأي ترتيب ترغب به.

https://www.surveymonkey.com/r/Mission50
https://www.surveymonkey.com/r/Mission50
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