Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισµού

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΣΧΑ!!!
H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «SFERA RADIO ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εν συντοµία «Διοργανώτρια») που εδρεύει
στο Νοµό Αττικής, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, στην οδό Νικολάου
Πλαστήρα 172, και λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθµό Sfera 102.2 (εν
συντοµία «Σταθµός») διοργανώνει και διεξάγει τον διαγωνισµό «ΜΑΝΤΕΨΕ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΣΧΑ!!!» (εν συντοµία «Διαγωνισµός») από την 27-32019 σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις ως έχουν
αναρτηθεί στο http://sfera.gr/ "ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ SFERA QUIZ" - ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ SMS: ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
Σσύµφωνα µε τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
1. Δικαίωµα Συµµετοχής Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχει
οποιοσδήποτε ακροατής του Σταθµού είναι άνω των 18 ετών, διαµένει νόµιµα
στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, κατόπιν προηγούµενης
αποδοχής των παρόντων όρων συµµετοχής. Αποκλείονται της συµµετοχής στο
Διαγωνισµό οι εργαζόµενοι του Σταθµού SFERA, και του Ταξιδιωτικού
οργανισµού ΓΚΙΝΗΣ οι εν γένει συγγενείς αυτών έως και β’ βαθµού καθώς
και οι σύζυγοι αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα επιβεβαίωσης
της εγκυρότητας των συµµετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για
παραποίηση της διαδικασίας συµµετοχής που δεν είναι σύµφωνη µε τους
παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
2. Διάρκεια Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού, µε τη
διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστηµα από
την Τετάρτη 27 ΜΑΡΤΊΟΥ ΈΩΣ την Δευτέρα 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ηµέρα
κλήρωσης), καθηµερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Ρητώς
αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα κατά την διάρκεια του
Διαγωνισµού να µεταβάλλει τις ηµέρες ή/και τον αριθµό των επί µέρους
διαγωνισµών, και να το ανακοινώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισµού ή/και την εκφώνηση των
ωρών από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Διοργανώτριας.
Δώρα Διαγωνισµού: Ένας (1) τυχερός νικητής – ακροατής, θα κερδίσει
ένα ταξίδι για 2 άτοµα σε µία Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, (5 ηµέρες 4 διανυκτερεύσεις για 2) µε ξενάγηση στα σηµαντικότερα αξιοθέατα και µε
όλα τα έξοδα πληρωµένα.
Το Δώρο -είναι προσφορά του "Ταξιδιωτικός Οργανισµός Γκίνης" για
συγκεκριµένη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

· Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ - Αθήνα
µε κατευθείαν πτήσεις
· 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*
· Πρόγευµα µπουφέ καθηµερινά
· Μεταφορές αεροδρόµιο – ξενοδοχείο – αεροδρόµιο
· Πανοραµική ξενάγηση πόλης και επίσκεψη στο ……… Μουσείο
· Εκδρομή στο ……………….
· Επίσηµο ελληνόφωνο ξεναγό
· Ασφάλεια αστικής ευθύνης και καλής εκτέλεσης ταξιδιού
· ΦΠΑ
Το δώρο - ταξίδι είναι αξίας 1.510 €, θα πραγµατοποιηθεί σε
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες µε Αναχώρηση στις 25/4 και επιστροφή 29/4 και
µπορούν να το διεκδικήσουν όλοι όσοι συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό
Περιγραφή του Διαγωνισµού: Οι ακροατές για να συµµετάσχουν
στην κλήρωση του διαγωνισµού θα πρέπει να στέλνουν SMS στο 54301 µε
χρέωση, 0,31 ευρώ/SMS* (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) πλέον
τέλους συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας βάσει λογαριασµού γράφοντας
SFERA <κενό> τη λέξη ΤΑΞΙΔΙ <κενό> µία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

(π.χ. ΒΙΕΝΝΗ όλως τυχαίως) <κενό> και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους.
Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και θα
συµµετάσχουν όλοι όσοι έχουν γράψει οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα και στείλουν σωστά το µήνυµα, µε όλα τα στοιχεία
αρκεί να έχει το KEY WORD «ΤΑΞΙΔΙ» !
3. Ο νικητής θα ενηµερωθεί από την Διοργανώτρια για την διαδικασία
απόδοσης δώρου και θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του και θα κληθεί να
παραλάβει το δώρο µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας ή άλλου
εγγράφου δια του οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία εντός ορισµένου
χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν θα υπερβεί τις τρεις (3) ηµέρες από την
ανάδειξη νικητή/λήξη διαγωνισµού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως
ουδεµία ευθύνη αναφορικά µε το Δώρο πέραν της απόδοσής του στον νικητή
σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
4. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωµα να προβαίνει κατά την κρίση της σε τροποποιήσεις των όρων του
Διαγωνισµού και να τις ανακοινώνει στη σελίδα της στο διαδίκτυο ή/και σε
οποιοδήποτε έντυπο ή µέσο µαζικής ενηµέρωσης αυτή επιθυµεί καθώς και να
προβαίνει σε διαφηµιστική εκµετάλλευση κάθε σχετικού µε το Διαγωνισµό
γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ..
5. 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. Οι συµµετέχοντες, µε την παροχή των όποιων προσωπικών τους
στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιµοποιηθούν για τον
Διαγωνισµό ή/και την κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, διά
αυτοµατοποιηµένων ή όχι µέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία
είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που µπορεί να διορίσει η
Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, για τις ανάγκες
και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισµού.
Παράλληλα, η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή αποτελεί και παροχή
συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για χρήση των
προσωπικών του στοιχείων, καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων που τυχόν
δηµιουργήθηκαν ή σχηµατίσθηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού ή της
παραλαβής του Δώρου του, προς το σκοπό της δηµοσιοποίησης του
Διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του
Διαγωνισµού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν
απαιτηθεί θα συµµετέχει, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλου είδους απαίτηση
στη διαφηµιστική προβολή και δηµοσιοποίηση µε κάθε πρόσφορα µέσο κάθε
γεγονότος σχετικού µε το Διαγωνισµό. Προς το σκοπό αυτό αυτοµάτως µε τη
συµµετοχή του στο Διαγωνισµό, αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα
να χρησιµοποιηθεί το όνοµα, επώνυµο και πατρώνυµό του για
διαφηµιστικούς σκοπούς µε οποιοδήποτε τρόπο διαφηµίσεως, χωρίς
προηγούµενη συνεννόηση µαζί του και χωρίς οικονοµική ή άλλη απαίτηση
από µέρους του.
6. Ο Νικητής δεν έχει δικαίωµα εξαγοράς του Δώρου σε χρήµατα. Το
Δώρο είναι προσωπικό και δεν µεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν
είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του µε χρήµατα σε οποιαδήποτε τιµή
και δεν µεταφέρεται χρονικά πέρα των ανωτέρω ηµεροµηνιών. Στην
περίπτωση µη συµµετοχής στο ταξίδι, κατά τις πιο πάνω ηµεροµηνίες το δώρο
χάνεται, δεν µεταφέρεται χρονικά, δεν εξαργυρώνεται και η διοργανώτρια
δεν φέρει καµία ευθύνη.
7. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε σωµατική
ή άλλου είδους βλάβη προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την
ή κατά τη χρήση του Δώρου. Κάθε επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται
από τον διαγωνισµό και συµπεριλαµβάνονται στην ανωτέρω περιγραφή του
Δώρου βαραίνει αποκλειστικά το Νικητή και σε καµία περίπτωση τη
Διοργανώτρια Εταιρεία.
8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη σχετική µε
καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναµία απονοµής του Δώρου εξαιτίας τοπικών
αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εµποδίζουν (έλλειψη ταξιδιωτικών
εγγράφων κλπ) την απονοµή ή την κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η
Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που δεν
δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για

λόγους ανωτέρας βίας, εµφυλίου πολέµου ή διαµάχης, εχθροπραξιών,
ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέµου, νοµοθετικής ρύθµισης,
κυβερνητικής διαταγής ή νόµου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του
ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της
υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, τότε διατηρεί το δικαίωµα
να απονείµει σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος Δώρου, κάποιο άλλο
ίσης ή διαφορετικής αξίας.
9. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συµµετοχής βρίσκεται και
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας.
10. Η Δήλωση Συµµετοχής 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. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση µε οδηγίες για την συµµετοχή, η
οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στον παραπάνω ιστότοπο,
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτών των όρων.
11. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισµό
αντικείµενο του παρόντος αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

