ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής για το Διαγωνισμό του
Sfera 102,2: "TOASTory ”.
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: "TOASTory ” είναι “Ποιος θα φτιάξει το
πιο ευφάνταστο και το πιο εύγευστο τοστ “γλυκό ή αλμυρό”
Στα πλαίσια αυτού, οι ακροατές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα
πρέπει να αποστέλλουν τη συνταγή τους, στο ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ SFERA 102,2 (στο email proino@sfera.gr. )
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι ανεξαρτήτως
εθνικότητας και τόπο διαμονής, με την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα είναι
άνω των 18 ετών.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά κανενός
προϊόντος ή υπηρεσίας ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των
συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το
κέρδος.
3. Διάρκεια: Ο Διαγωνισμός που θα τρέξει πριν από το event του τελικού
θα γίνει ΜΟΝΟ μέσω της πρωινής εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου
(ΠΡΩΙΝΟ SFERA ζώνη 06:00 - 10:00) για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα
01-10-2018 και με λήξη την Πέμπτη 18/10 στις 10:00 με το τέλος της εκπομπής
ΠΡΩΙΝΟ Sfera.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, άλλες συμμετοχές
δεν θα λαμβάνονται υπόψη και είναι αυτοδικαίως άκυρες.
4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν
στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αποστέλλουν τις συνταγές τους (μία συνταγή
ανά συμμετοχή) στο email της εκπομπής proino@sfera.gr. από το email τους.
ΕΓΚΥΡΗ είναι μόνο η συμμετοχή μέσω του email της εκπομπής, αποκλείονται
ρητώς τα sms, τα social και το site του Sfera, έως την Πέμπτη 18/10 στις 10:00.
Διαδικασία: Από τις συνταγές που θα αποσταλούν, θα επιλεγούν οι 25
καλύτερες συνταγές. Η επιλογή τους θα γίνει από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου,
και οι 25 επιλεγέντες ακροατές με τις συνταγές τους, θα συμμετέχουν στο “on
the ground event” και θα διαγωνιστούν για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή:
“Ποιος θα φτιάξει το πιο ευφάνταστο και το πιο εύγευστο τοστ “γλυκό ή
αλμυρό” όπου θα πρέπει εκτελέσουν τη συνταγή τους με ψωμί τοστ, εντός
ορισμένου χρόνου.
Ο τελικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου στο Athens Metro
Mall.

Εκεί θα βρίσκονται τοποθετημένες 5 τοστιέρες καθώς και ο πάγκος με τα
υλικά που χρειάζονται οι διαγωνιζόμενοι. Ένας άνθρωπος της παραγωγής
(υπευθυνότητα ομάδας Γρ. Αρναούτογλου) θα φροντίζει ώστε ο κάθε
διαγωνιζόμενος να έχει τα υλικά που χρειάζεται για να δημιουργήσουν τη
συνταγή τους. Η συνταγή που θα εκτελεστεί πρέπει να είναι με ψωμί τοστ και
να ολοκληρωθεί υποχρεωτικά εντός 20 λεπτών.
Οι 25 ακροατές που θα επιλεγούν, θα διαγωνιστούν μεταξύ τους σε πέντε
πεντάδες, κατόπιν κλήρωσης, ζωντανά μπροστά σε κοινό και στην κριτική
επιτροπή. Μέσα από τις πεντάδες που θα δημιουργηθούν, η κριτική επιτροπή
θα επιλέγει έναν (1) νικητή. Ο νικητής από την κάθε 5άδα θα αποτελέσει μέρος
της τελικής 5άδας. Μετά τη δημιουργία της πεντάδας του τελικού οι κριτές θα
επιλέξουν τον τελικό νικητή!
Ο νικητής του διαγωνισμού θα φωτογραφηθεί με όλη την ομάδα, θα
παραλάβει το βραβείο και το δώρο του και όλοι μαζί θα είναι στο live πάρτι
από τον Sfera 102,2
7. Προσωπικά Δεδομένα. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους
παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον
Ν. 2472/1997 και τον Κανονισμού 2016/679/ΕΕ για τη χρήση και επεξεργασία
των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με
αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών
και την απόδοση των δώρων και ότι συναινούν στην φωτογράφηση τους κατά
την τελική φάση του διαγωνισμού, των ιδίων. Προς τούτο θα χορηγηθεί και
έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού δεν απαιτεί τη
δημιουργία αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τα όποια σχετικά
στοιχεία θα συλλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία θα καταστραφούν αμέσως μετά
τη λήξη του Διαγωνισμού.
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται
από τα ακόλουθα:
I. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι
νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας ή του
αναρτώμενου από αυτούς υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες
του παρόντος Διαγωνισμού και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση. Οι
νικητές απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφη δήλωση συναίνεσης για τα
ανωτέρω, υπό τους όρους του νόμου. Επιπλέον, με την εγγραφή στο
Διαγωνισμό οι πιθανοί νικητές συμφωνούν να παραχωρήσουν στην Εταιρεία,
και τους δικαιοδόχους της, τους συνεργάτες και τους εκδοχείς, το δικαίωμα
στην εκτύπωση, δημοσίευση, μετάδοση και χρήση, παγκοσμίως σε

οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον,
συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του παγκοσμίου ιστού.
ΙΙ. Έκαστος νικητής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία
θα δύναται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να
δημοσιεύει οπτικοακουστικό υλικό, όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το
πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την οικεία
νομοθεσία. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της
προσωπικότητας του διαγωνιζομένου. Οι νικητές ρητά και ανεπιφύλακτα
δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή,
αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ.
καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από
την Εταιρεία.
8. Τροποποίηση των όρων – Ακύρωση Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια
ρητά διευκρινίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες
Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
παρόντων αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των
τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του Σταθμού στο www.sfera.gr.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της το
έπαθλο, την διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για
οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η
Διοργανώτρια θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους
αυτούς. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες
θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους
δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε από τις
συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που,
για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες
όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις.
Ο κάθε συμμετέχων δεσμεύεται, υποχρεούται και προς τούτο εγγυάται να
τηρεί καθ’ όλη τη συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού τους
κανόνες ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς και να δρα εντός των ορίων που
επιβάλλουν τα χρηστά ήθη και η ευγενής άμιλλα.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να
αποκλείσει το συμμετέχοντα από το τελικό διαγωνισμό στον αναδεικνυόμενο
καθ’ υπέρβαση και παράβαση των ανωτέρω ορίων και κανόνων, όπως επίσης
και να τον αποκλείσει από νικητή εφόσον δρα καθ’ υπέρβαση και παράβαση
των ανωτέρω ορίων και κανόνων.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους
νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή
για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά
τη διάρκεια της τελικής φάσης του διαγωνισμού της παρασκευής της
συνταγές (π.χ. από τη χρήση μαγειρικών σκευών, ηλεκτρικών, κλπ)
σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία.
Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα
αναρτηθεί από τη Εταιρεία στον παρακάτω ισότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα αυτών των όρων.
Το σύνολο των παρόντων Όρων βρίσκεται και αναρτημένο στην σελίδα της
Διοργανώτριας Εταιρίας, στο www.sfera.gr.

