ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι όροι συμμετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν ως
εξής:

«ΟΡΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Εορταστική

κλήρωση

-

Τα

supermarketτης Ελληνικής Διατροφής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
μοιράζουν 15.000 Ευρώ σε 300 οικογένειες για ψώνια αξίας 50
ευρώ και πλούσια δώρα: 5 συστήματα σιδερώματος, 3 ψηφιακές
κορνίζες, 1 τηλεόραση 32’’ και 6 smartphones». 1. H εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανώνυμη
παραγωγική, εμπορική και παροχής υπηρεσιών εταιρεία» (στο
εξής «Διοργανωτής») διοργανώνει «διαγωνισμό» (στο εξής ο
«Διαγωνισμός») με τον ως άνω τίτλο, με κλήρωση δωροεπιταγών
και δώρων για τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τους κατωτέρω
όρους

και

προϋποθέσεις2.

Δικαίωμα

συμμετοχής

στον

Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε
αγορές από τα καταστήματα που αναφέρονται στην επόμενη
παράγραφο και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (οι
«συμμετέχοντες»).
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι
στον

Διοργανωτή

και

οι

ιδιοκτήτες

και

εργαζόμενοι

στα

συμμετέχοντα καταστήματα και οποιοδήποτε άτομο που σχετίζεται
με τη διοργάνωση και διαχείριση αυτής της προωθητικής
ενέργειας.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις είκοσι τρεις Νοεμβρίου του
έτους δύο χιλιάδες είκοσι (23-11-2020) έως τις επτά Ιανουαρίου
του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (7-1-2021).
5. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με κάθε αγορά προϊόντων με
την ειδική σήμανση του διαγωνισμού από τα καταστήματα που
συμμετέχουν στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει ένα
κουπόνι συμμετοχής για την κλήρωση. Στο κουπόνι συμμετοχής ο
συμμετέχων θα συμπληρώνει τα στοιχεία του και θα το ρίχνει στην
κάλπη, η οποία θα βρίσκεται εντός του καταστήματος. Ο κάθε
συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό με όσες
συμμετοχές έχει συγκεντρώσει, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο
τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής.
6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών
καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση
μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία φορά.
7. Προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στην κλήρωση,
οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία
τους και να ρίξουν το κουπόνι συμμετοχής τους στην ειδική κάλπη
που θα βρίσκεται στα παραπάνω καταστήματα καθ’ όλη τη
διάρκεια του διαγωνισμού.
8. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν προγραμματιστεί να
δοθούν τριακόσιες (300) δωροεπιταγές των πενήντα ευρώ (50,00
€) η κάθε μία, για αγορά προϊόντων επιλογής του κάθε δικαιούχου
νικητή από το κατάστημα που ανακηρύχτηκε ο κάθε νικητής και
πέντε (5) συστήματα σιδερώματος, τρεις (3) ψηφιακές κορνίζες,
μία (1) τηλεόραση 32’’ και έξι (6) smartphones.

9. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της κλήρωσης που θα
πραγματοποιηθεί από τον Διοργανωτή στις είκοσι έξι Ιανουαρίου
του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (26-1-2021), ημέρα Τρίτη και
ώρα δέκα τέσσερις (14:00) στις εγκαταστάσεις του στους
Αμπελοκήπους, παρουσία του συμβολαιογράφου Καστοριάς,
Χρήστου Δ. Γκίτση, στον οποίο έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι.
Αν για οιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της
κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα
ή/και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την
ημέρα, ώρα ή/και τόπο με προηγούμενη ανακοίνωσή του στην
ιστοσελίδα

www.ellinikidiatrofi.gr.

Επίσης

ο

Διοργανωτής

δικαιούται να τροποποιήσει γενικά τους όρους του Διαγωνισμού,
να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή
διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με
σχετική ανακοίνωση εντός των συμμετεχόντων καταστημάτων ή
στην ιστοσελίδα του, www.ellinikidiatrofi.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή
θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν
αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή
οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
10. Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερωθούν σχετικά με τα
αποτελέσματα της κλήρωσης μέχρι τις τριάντα Ιανουαρίου του
έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (30-1-2021) και τα ονόματά τους θα
αναρτηθούν

στην

ιστοσελίδα

του

Διοργανωτή

www.ellinikidiatrofi.gr.
11. Μετά τις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες
είκοσι ένα (28-2-2021) το δικαίωμα παραλαβής των δώρων και
δωροεπιταγών

από καθέναν

από

τους νικητές απόλλυται

αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του
Διοργανωτή εκ μέρους τους.

12. Για την παραλαβή και χρήση των δωροεπιταγών είναι
απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου εκάστου νικητή, καθώς και η συμπλήρωση και
υπογραφή κάθε τυχόν σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα
θα του ζητηθεί από τον Διοργανωτή ως προϋπόθεση και
προαπαιτούμενο παράδοσης των δωροεπιταγών.
13.

Οι

δωροεπιταγές

ανεπίδεκτες

είναι

μεταβίβασης,

απολύτως
εκχώρησης,

προσωποπαγείς,
ανταλλαγής

ή

αντικατάστασης και δεν μπορούν να εισπραχθούν σε μετρητά.
Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση των
δωροεπιταγών στους νικητές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιονδήποτε λόγο ή/και για οιαδήποτε πράξη, ή
παράλειψη.
14. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη αν για λόγους
αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά
λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών
ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων,
πυρκαγιών,

πλημμυρών

ή

άλλων

φυσικών

καταστροφών,

απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορέσει να
εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και
απαλλάσσεται

αζήμια

των

υποχρεώσεών

του.

Επίσης,

ο

Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
15. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές
στο Διαγωνισμό, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος
και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες
οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών
και συναλλακτικών ηθών.

16. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή
τους και εξουσιοδοτούν τον Διοργανωτή για την προβολή του
Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,
τηλεόρασης και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του
διαδικτύου γενικά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης ο
Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να
χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό
στοιχείο

σχετικό

με

την

απονομή

και

την

κλήρωση

για

διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του
ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη
συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη
απαίτηση από μέρους τους, ο κάθε δε συμμετέχων στο
Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως στο Διοργανωτή και την προς
τούτο συναίνεσή του και αναγνωρίζει ότι η ως άνω προβολή του
για διαφημιστικούς σκοπούς δεν προσβάλει την προσωπικότητά
του.
17. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων τηρούνται σύμφωνα με το
Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις
και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού και μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής των
δωροεπιταγών και εν συνεχεία θα καταστρέφονται.
18. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον
συμβολαιογράφο Καστοριάς Χρήστο Δ. Γκίτση και ακριβές
αντίγραφό τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του
χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’
όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή
www.ellinikidiatrofi.gr.

19. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή
έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια
Καστοριάς.
20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη
γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής, και συνιστά
απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.»

