ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρία «ELBISCO AΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» µε Α.Φ.Μ: 094207902
(εφεξής ο «Διοργανωτής») που εδρεύει στο Πικέρµι Αττικής (21ο χλµ.
Λεωφόρου Μαραθώνος), προκηρύσσει διαγωνισµό µε τίτλο «Το αγαπηµένο
µου πικνίκ σκηνικό» (εφεξής, ο «Διαγωνισµός»), ο οποίος θα διενεργηθεί µέσω
τού διαδικτυακού τόπου

«http://www.facebook.com/elitegreece» (εφεξής,

«Διαδικτυακός Τόπος»). Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των
συστηµάτων του ασφαλή και να παρέχει µέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις,
έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόµενο. Παράλληλα οι
συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό συµφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το
περιεχόµενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που
στηρίζονται στη συµµετοχή τους στον Διαγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένης
οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/
και την εγκυρότητα του περιεχοµένου αυτού.
2. Δικαίωµα Συµµετοχής. Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν οι
µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως µέλη στο facebook στους
οποίους έχουν εκχωρηθεί Όνοµα Χρήστη (UserName) και Κωδικός Πρόσβασης
(Password).
3. Αποκλεισµός Διαγωνιζοµένων. Στο Διαγωνισµό δεν έχουν δικαίωµα
συµµετοχής οι απασχολούµενοι µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας ή έµµισθης
εντολής στον Διοργανωτή καθώς και οι συγγενείς των παραπάνω µέχρι και Β’
βαθµού.
4. Διάρκεια του Διαγωνισµού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού ορίζεται
το χρονικό διάστηµα από την 18/06/2015 (περαιτέρω, η «Έναρξη του
Διαγωνισµού»), έως και την 12/07/2015, ώρα 23:59 (εφεξής, η «Λήξη του
Διαγωνισµού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, µετά τη λήξη του Διαγωνισµού, όλες οι
συµµετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
5. Τρόπος Συµµετοχής στο Διαγωνισµό.
5.1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό θα πρέπει:

Φύλλο 1.5

α) Να δώσουν πρόσβαση στο app στα προσωπικά τους στοιχεία
β) Να επιλέξουν το αγαπηµένο τους πικνίκ σκηνικό, από τα εξής 3: βουνό,
θάλασσα, πάρκο
γ) Να επιλέξουν ποιο από τα 3 καλάθια µε προϊόντα Elite θα έπαιρναν µαζί τους
στο ιδανικό πικνίκ
δ) Nα συµπληρώσουν τη φόρµα συµµετοχής µε τα σωστά ζητούµενα από τον
Διοργανωτή στοιχεία σε όλα τα προαπαιτούµενα πεδία.
Οι συµµετέχοντες µπορούν να κερδίσουν συµµετοχές στην κλήρωση:
1/ εφόσον συµπληρώσουν την αναφερθείσα φόρµα συµµετοχής µε τα σωστά
ζητούµενα από τον Διοργανωτή στοιχεία σε όλα τα προαπαιτούµενα πεδία
2/ Κάνοντας share (µοιράζοντας) τη φωτογραφία µε τη σύνθεση σκηνικού /
καλαθιού που επέλεξαν. Το share αντιστοιχεί και σε µία επιπλέον συµµετοχή
στην κλήρωση.
3/ Κάνοντας invite τους φίλους τους στο διαγωνισµό. Ο συµµετέχων µπορεί να
καλέσει όσους φίλους θέλει και ανεξαρτήτως του αριθµού των φίλων που θα
προσκαλέσει κι εφόσον ξεπερνούν τον έναν, θα έχει και µια ακόµα συµµετοχή
στην κλήρωση.
Συνολικά ο αριθµός των συµµετοχών στην κλήρωση που µπορεί να έχει κάθε
χρήστης είναι 3.
5.2. Η συγκεκριµένη διαδικασία θα πραγµατοποιείται σε ειδική εφαρµογή που
λειτουργεί στο περιβάλλον του Facebook.
5.3. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συµµετοχής στο
Διαγωνισµό και πλήρους αποδοχής των όρων αυτού, χωρίς οποιαδήποτε
οικονοµική χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρούν οι
Διοργανώτριες, µε τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη
αναφορικά µε τη λήψη οποιασδήποτε συµµετοχής στο Διαγωνισµό και την
εγκυρότητα της συµµετοχής αυτής, σύµφωνα µε τον όρο 14 κατωτέρω.
5.4. Για τη συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά
προϊόντος.
6. Αποκλεισµοί/Ακυρώσεις

Φύλλο 2

Οι συµµετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού, µπορεί να
αποκλεισθούν για τους παρακάτω λόγους:
α) Σε περίπτωση που η συµµετοχή τους παραβιάζει οποιονδήποτε από τους
Όρους.
β) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία τους είναι µη αληθές και σε
περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του

Διοργανωτή πως ένας

συµµετέχων χρησιµοποιεί πάνω από έναν λογαριασµούς στο Facebook και δεν
αντιστοιχούν σε πραγµατικά φυσικά πρόσωπα.
γ) Σε περίπτωση που η συµµετοχή τους παραβιάζει οποιονδήποτε από τους
όρους

και

προϋποθέσεις

της

πλατφόρµας

του

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms).
7. Δώρα.
7.1.

Στις

26/06/2015

θα

ανακοινωθούν

στο

διαδικτυακό

τόπο

http://www.facebook.com/elitegreece, απ’ όπου άπαντες οι ενδιαφερόµενοι θα
µπορούν να το πληροφορούνται , οι πρώτοι 100 νικητές που θα προκύψουν
µετά από κλήρωση µέσω του προγράµµατος random.org στην οποία θα
συµµετέχουν όλοι οι συµµετέχοντες του διαγωνισµού από την έναρξη του
διαγωνισµού, έως και τις 25/06/2015 στις 23:59. Στις 14/07/2015 θα
ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο http://www.facebook.com/elitegreece, απ’
όπου άπαντες οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να το πληροφορούνται, οι
υπόλοιποι 100 νικητές που θα προκύψουν µετά από κλήρωση µέσω του
προγράµµατος random.org στην οποία θα συµµετέχουν όλοι οι συµµετέχοντες
του διαγωνισµού από τις 26/06/2015, έως και τις 12/07/2015 στις 23:59.
Κάθε νικητής θα κερδίσει ένα καλάθι πικνίκ µε τη σύνθεση των προϊόντων Elite
που επέλεξε κατά τη συµµετοχή του στον διαγωνισµό. Οι 3 διαφορετικές
συνθέσεις καλαθιών που θα µπορούν να επιλέξουν οι χρήστες κατά τη
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, έχουν ως εξής :
1η σύνθεση
- Elite Status Φρυγανιές Σίτου 100 γρ.
- Elite Ζυµώµατα Κριτσίνια Ολικής Άλεσης 250 γρ.
- Elite Crackers Μεσογειακά µε ντοµάτα & βασιλικό 105 γρ.

Φύλλο 2.5

- Elite Crackers Μεσογειακά ρίγανη & γεύση φέτας 105 γρ.
- Elite Crackers Μεσογειακά θαλασσινό αλάτι & µαύρο πιπέρι 105 γρ.
- Elite Μπισκότα Digestive -30% λιγότερα λιπαρά 230 γρ.
2η σύνθεση
- Elite Ζυµώµατα Κριτσίνια Σίτου 250 γρ.
- Elite Crackers Κλασικά Σίτου αλατισµένα 250 γρ.
- Elite Φρυγανιές Ολικής Άλεσης 180 γρ.
- Elite Σταρένιες Φρυγανιές Χωριάτικα Ζυµώµατα 240 γρ.
- Elite Crackers Μεσογειακά µε µυρωδικά 105 γρ.
- Elite Μπισκότα µε νιφάδες Βρώµης, Μέλι & Σταφίδες 210 γρ.
3η σύνθεση
- Εlite Φρυγανιές Σίτου 250 γρ.
- Elite Crackers Μεσογειακά µε ντοµάτα & βασιλικό 105 γρ.
- Elite Crackers Κλασικά Ολικής Άλεσης 250 γρ.
- Elite Μπισκότα µε νιφάδες Βρώµης & κοµµατάκια σοκολάτας 210 γρ.
- Elite Μπισκότα Digestive µε επικάλυψη σοκολάτας 210 γρ.
- Elite Crackers Μεσογειακά φυσική γεύση µε σουσάµι 105 γρ.
Ο Διοργανωτής θα διαθέσει για τους σκοπούς του δώρου 200 καλάθια πικνίκ
και συγκεκριµένα 80 σε χρώµα µελί, 50 σε χρώµα γκρι και 70 σε χρώµα vege. Ο
Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να διαθέσει τα καλάθια στους νικητές σε
όποιο χρώµα επιλέξει, ανεξάρτητα από το χρώµα του καλαθιού που είχε
επιλέξει ο χρήστης / νικητής κατά τη συµµετοχή του στον διαγωνισµό. Ο
Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα Δώρα µε άλλα δώρα ισόποσης
αξίας, κατά την εύλογη κρίση του.
7.3. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως
συγκεκριµένα

και

προσωποπαγή,

ανεπίδεκτα

µεταβιβάσεως

και

δεν

ανταλλάσσονται µε χρήµατα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους
µε άλλα.
7.4. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται µε
αιτία το διαγωνισµό.
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8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισµού.
8.1. Την 26/06/2014 και ώρα 14:00 θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρίας
«ELBISCO

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που βρίσκονται στο Πικέρµι Αττικής (21ο χλµ. Λεωφόρου
Μαραθώνος) µία ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν οι
πρώτοι 100 νικητές και 100 επιλαχόντες ενώπιον διµελούς επιτροπής που θα
αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Διοργανωτή καθώς και ενώπιον
συµβολαιογράφου. Η διµελής επιτροπή είναι αρµόδια για την επίλυση
οποιουδήποτε θέµατος ανακύψει σε σχέση µε τον παρόντα διαγωνισµό. Η εν
λόγω κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση του παγκοσµίως γνωστού και
αξιόπιστου ηλεκτρονικού προγράµµατος http://www.random.org/ και του
σχετικού

αρχείου,

στο

οποίο

θα

περιλαµβάνονται

τα

e-mails

των

συµµετεχόντων.
Οι

νικητές

θα

ανακοινωθούν

στο

διαδικτυακό

τόπο

http://www.facebook.com/elitegreece την 26/06/2015 απ’ όπου άπαντες οι
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να το πληροφορούνται. Την 13/07/2015 και ώρα
16:00 θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που βρίσκονται στο
Πικέρµι Αττικής (21ο χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος) η 2η ηλεκτρονική κλήρωση
από την οποία θα αναδειχθούν οι υπόλοιποι 100 νικητές και 100 επιλαχόντες
ενώπιον διµελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους του
Διοργανωτή καθώς και ενώπιον συµβολαιογράφου. Η διµελής επιτροπή είναι
αρµόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέµατος ανακύψει σε σχέση µε τον
παρόντα διαγωνισµό. Η εν λόγω κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση του
παγκοσµίως

γνωστού

http://www.random.org/

και
και

αξιόπιστου
του

σχετικού

ηλεκτρονικού
αρχείου,

προγράµµατος
στο

οποίο

θα

περιλαµβάνονται τα e-mails των συµµετεχόντων. Οι νικητές θα ανακοινωθούν
στο διαδικτυακό τόπο http://www.facebook.com/elitegreece την 14/07/2015 απ’
όπου άπαντες οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να το πληροφορούνται.
Ως «έγκυρη συµµετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συµµετοχή στο
Διαγωνισµό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί
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σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν
αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνοµης τεχνικής
επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου
και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του
χρονικού διαστήµατος από την Έναρξη του Διαγωνισµού µέχρι τη Λήξη του
Διαγωνισµού που ορίζεται ανωτέρω.
9. Ενηµέρωση για την Παραλαβή των Δώρων.
9.1. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισµού, δηλαδή το ονοµατεπώνυµό τους
και µόνον, θα ανακοινωθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και οι νικητές θα
ενηµερωθούν από τον Διοργανωτή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι συµµετέχοντες κατά τη
συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία µε κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισµού εντός χρονικού
διαστήµατος επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της κλήρωσης, ή
ο νικητής του Διαγωνισµού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν
αναρτηθεί

στον

ανωτέρω

Διαδικτυακό

Τόπο,

δεν

επικοινώνησε

για

οποιονδήποτε λόγο µε τις Διοργανώτριες εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήµατος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού
Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών για
το συγκεκριµένο δώρο, ο οποίος οµοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός επτά
(7) ηµερών από την ηµέρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού µηνύµατος
µε e-mail, άλλως χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού Δώρου. Σε
περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή
η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και µε τον επιλαχόντα, τότε ο
Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω
Δώρο.
9.2. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από το νικητή το πλήρες ονοµατεπώνυµο του,
τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου.
Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα γίνει από τον Διοργανωτή µε courier,
οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Η αποστολή των
δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού και
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αφού µαζευτούν από τον διοργανωτή τα στοιχεία όλων των τυχερών. Κατά την
παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνοµική τους
ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναµίας οποιουδήποτε
Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόµενα, το δώρο
δύναται να παραλάβει νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο.
10. Ευθύνη.
10.1. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε
τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συµµετοχής στο σύστηµα
του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεµένες µε αυτόν
εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για
οποιαδήποτε ζηµία προέρχεται από ή συνδέεται µε την πραγµατοποίηση του
συγκεκριµένου Διαγωνισµού. Επίσης, ο παρών Διαγωνισµός σε καµία
περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε
σχετίζεται µε το Facebook, το οποίο ουδεµία ευθύνη φέρει. Οι συµµετέχοντες
και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή
συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.
10.2. Ο Διοργανωτής ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτού δεν φέρουν
καµία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα
υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα που δεν αποτελούν προϊόντα της εταιρίας
του.
11. Δηµοσιότητα. Οι όροι συµµετοχής του Διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στο
Διαδικτυακό Τόπο «http://www.facebook.com/elitegreece» και έχουν κατατεθεί
και στη συµβολαιογράφο Πειραιά, κα. Μαρία Βλαχάκου -Ιωαννίδου, στα γραφεία
της στον Πειραιά, οδός Φίλωνος, αριθµ. 35.
12. Προσωπικά Δεδοµένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος
καθώς και η έµπρακτη συµµετοχή στο διαγωνισµό καθώς και η συµµετοχή στην
κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης
των συµµετεχόντων προς το Διοργανωτή προκειµένου ο τελευταίος να
προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του
παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δηµοσίευση του ονόµατος και της
φωτογραφίας τους. Η συµµετοχή στον παρόντα Διαγωνισµό συνεπάγεται
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αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων
πνευµατικών δικαιωµάτων στο Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως
άνω

δεν

προσβάλλουν

καµία

πτυχή

της

προσωπικότητάς

τους.

Οι

συµµετέχοντες µε την συµµετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη
συγκατάθεση και την άδειά τους σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και τον
Ν.3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων
και δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το
σκοπό της συµµετοχής τους στο Διαγωνισµό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν
αντικείµενο επεξεργασίας αποκλειστικά και µόνον για λόγους που σχετίζονται µε
τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία που
τους αφορούν. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους
προς το Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία
αποκλειστικά και µόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία,
κατ’ εντολή και για λογαριασµό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εµπλακούν στην
ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισµού και στην απόδοση των Δώρων σε
αυτούς. Τα δεδοµένα θα τηρηθούν µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που
απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Ο Διοργανωτής,

µόνο µετά από ρητή

συναίνεση του συµµετέχοντα δύναται να χρησιµοποιεί τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου αποκλειστικά (e-mail), για την προώθηση
ενηµερωτικών νέων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο συµµετέχων
διατηρεί το δικαίωµα διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων, όποτε το
θελήσει και πρόσβασης στα στοιχεία της συγκατάθεσής του, σύµφωνα µε το
άρθρο 12 του νόµου 2472/1997 εφόσον επικοινωνήσει µε τον Διοργανωτή στο
τηλέφωνο 800118088014. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς τους παρόντες
Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισµό. Ο Διοργανωτής
διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισµό ή να
µεταβάλει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να
αλλάξει τα προσφερόµενα δώρα µε άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του

Φύλλο 5

Διαγωνισµού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθµό τους µε ειδοποίηση πριν
από την έναρξη ισχύος της µεταβολής. Οι µεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται
στο κοινό δύο (2) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος της µεταβολής µέσω του
Διαδικτυακού Τόπου «http://www.facebook.com/elitegreece».Ο Διοργανωτής
µπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισµό χωρίς ειδοποίηση για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σηµαντικό λόγο. Ως
σηµαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση
παρεµπόδισης του διαγωνισµού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση
σφαλµάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την
προώθηση του διαγωνισµού.
13.

Οι

Συµµετέχοντες

που

επισκέπτονται

το

Διαδικτυακό

Τόπο

και

χρησιµοποιούν τις εφαρµογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν
θα πρέπει να προσβάλλουν τη δηµόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να
καταχωρούν ευαίσθητα δεδοµένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιµής
και αξιοπρέπειας περιεχόµενο έναντι Δηµόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή
οποιουδήποτε τρίτου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείει την
ανάρτηση

προσβλητικού,

ανήθικου

και

παράνοµου

περιεχοµένου

στο

Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισµού χωρίς προειδοποίηση.
Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να
λαµβάνει µέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι
δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει
υλικό που µπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο
Διοργανωτής δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι οι συµµετέχοντες δε θα τοποθετήσουν
υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο µπορεί να κριθεί ακατάλληλο
από άλλους συµµετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική µέριµνα
ανηλίκων. Ο Διοργανωτής ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση µέσω του
διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόµο, τα
χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρµοστα για ορισµένες κατηγορίες
προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
14.

Η

συµµετοχή

στον

Διαγωνισµό

προϋποθέτει

πρόσβαση

των

ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο (internet) µε δικά τους τεχνικά µέσα. Ο

Φύλλο 5.5

Διοργανωτής δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον
έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήµατα ή τεχνικές
δυσλειτουργίες

τηλεφωνικών

δικτύων

ή

γραµµών,

online

συστηµάτων

ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτηµάτων υπολογιστών,
λογισµικού, µη αποστολή ή λήψη δεδοµένων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου
ή λόγω τεχνικών προβληµάτων ή συµφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε
διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασµού αυτών των γεγονότων, διακοπή
σύνδεσης µε το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών,
κακόβουλες ή παράνοµες ενέργειες ή επεµβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες)
καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των µηνυµάτων
των συµµετεχόντων στον Διαγωνισµό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να
διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισµό καταστραφούν µερικώς ή
ολοσχερώς.
15. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συµµετέχων ή χρήστης των ανωτέρω
διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι
επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστηµα ή λογισµικό αυτών, η συµµετοχή
του στο Διαγωνισµό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το
δικαίωµα να αναφέρει το ζήτηµα στις αρµόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει
καµία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συµµετέχοντες, για οποιαδήποτε
βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε το
Διαγωνισµό.
16. Οι συµµετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωµα, σε περίπτωση που
συµµετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δηµοσίευσης του ονόµατός τους, για
διαφηµιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε µέσο και µε οποιοδήποτε
τρόπο, χωρίς άλλη αµοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισµού. Οι
συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα
σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.
17.

Εφαρµοστέο

Δίκαιο

–

Δωσιδικία.

Οι

παρόντες

όροι

διέπονται,

συµπληρώνονται και ερµηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά
σχετικά µε το Διαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Φύλλο 6

18. Αποδοχή των όρων. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των
όρων εγγραφής και χρήσης του Facebook και του Διαδικτυακού Τόπου και
συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του
Διοργανωτή.

