ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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») οργανώνει το
παιχνίδι «Santa’ s on the phone!» (εν συντομία «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους
ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει
οποιοσδήποτε ακροατής και μη 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 Παιχνίδι οι εργαζόμενοι
του Σταθμού, 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. Η
συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε
άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του
Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.
2. Διάρκεια Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία
που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 10
Δεκεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, καθημερινά από Δευτέρα
έως και Παρασκευή (εκτός των επίσημων αργιών ή των ημερών που ο σταθμός έχει
ορίσει ως αργίες) καθ’ όλη τη διάρκεια των ζωντανών εκπομπών του Σταθμού και για
τις ώρες 9:00 το πρωί έως και 21:00. Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες ή/και τον
αριθμό των επί μέρους παιγνίων , και να το ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων ή/και την εκφώνηση των ωρών από τους
ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Διοργανώτριας.
3. Δώρα Διαγωνισμού: Ο πρώτος νικητής – 1η Κλήρωση 14/12 θα λάβει ως
δώρο ένα ταξίδι 5 ημερών στην Βιέννη (αναχώρηση 26/12) και ο δεύτερος νικητής – 2η
Κλήρωση 21/12 μία τηλεόραση και δωροεπιταγές αξίας 1.000 € (χιλίων ευρώ).
4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
συμμετοχής, οι ακροατές ραδιοφώνου, που διαμένουν στον νομό Αττικής καλούνται να
στέλνουν πρώτα μήνυμα στο 54301 γράφοντας SFERA “SANTA”και το
ονοματεπώνυμό τους. Η χρέωση 0,31 € (με Φ.Π.Α.) πλέον τέλους συνδρομητών
κινητής τηλεφωνίας, βάσει λογαριασμού. Σκοπός είναι «Να σε πάρει στο κινητό σου
ο Santa για να σου κάνει τα μεγαλύτερα μεγάλα ραδιοφωνικά δώρα για τις φετινές
γιορτές».

Τα ονόματα/τηλέφωνα των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν στείλει σωστά το
πιο πάνω μήνυμα, θα συγκεντρωθούν σε λίστα που θα είναι στο studio του Sfera από
το πρωί της Δευτέρας 10/12 όπου και θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Μέχρι το τέλος του
διαγωνισμού η λίστα των συμμετεχόντων θα ανανεώνεται συνεχώς και όλοι οι
ακροατές μας θα συμμετέχουν στο παιχνίδι καθόλη της διάρκεια του Διαγωνισμού .
Με τυχαία επιλογή π.χ. από το 1 έως τον αριθμό των συμμετεχόντων που θα
έχουν συγκεντρωθεί μέχρι το πρωί που θα αρχίσει ο διαγωνισμός οι παραγωγοί του
σταθμού καθημερινά κατά την διάρκεια των ζωντανών εκπομπών και για τις ώρες
9:00 το πρωί έως και 21:00 θα καλούν κάποιον ακροατή, (τυχαία επιλογή), από τη
λίστα των συμμετεχόντων στο ΚΙΝΗΤΟ του τηλέφωνο. Οι Παραγωγοί θα πουν
“SANTA’S ON THE PHONE” και αν απαντήσει “SFERA” το όνομα του θα μπει και θα
συμμετάσχει στις ΔΥΟ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ για τα μεγάλα δώρα τα οποία είναι:
1η Κλήρωση – Παρασκευή 14/12:
Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα ταξίδι για 2 άτομα στην ΒΙΕΝΝΗ 5 ημερών/4
διανυκτερεύσεων
Αναχώρηση: 26 Δεκεμβρίου 2018 Α3 4350 Αθήνα – Βιέννη 12.00 13.45
Επιστροφή : 30 Δεκεμβρίου 2018 A3 4351 Βιέννη – Αθήνα 19.30 23.15
και περιλαμβάνει
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με
την Aegean Airlines
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* (Hotel Ananas or Simms)
• Πρωινό καθημερινά.
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του τουριστικού γραφείου.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Ξενάγηση στο ανάκτορο Σέμπρουν.
• Εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
2η Κλήρωση – Παρασκευή 21/12:
Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσεις μια μεγάλη τηλεόραση HITACHI 49’’ και το ποσό
των 1.000 € σε δωροεπιταγές από το Shopping House.
Όλοι όσοι δώσουν τη σωστή απάντηση "SFERA" θα συμμετάσχουν και στις
δύο κληρώσεις που θα διεξαχθούν κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες. Κατόπιν
διενέργειας της (ηλεκτρονικής) κλήρωσης μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών από
την Εταιρεία, θα αναδειχθούν από κάθε κλήρωση ένας ΝΙΚΗΤΗΣ και δύο επιλαχόντες.
Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω της Εταιρείας και θα πρέπει να απαντήσουν εντός
πέντε (5) ημερών, ως προς τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου.

Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία με τους νικητές, οι νικητές θα απαλλάσσονται
και το δώρο θα απονέμεται στους επιλαχόντες και ούτω καθεξής. Ο νικητής του κάθε
δώρου θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Ειδικά το δώρο του ταξιδίου δεν μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία και εάν ο
νικητής δεν το πραγματοποίηση αυτό χάνεται. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει
καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές στα
στοιχεία που θα έχουν δηλώσει οι ίδιοι.
5. Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια για την διαδικασία
απόδοσης του κάθε δώρου (γραμματεία σταθμού) 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. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία
ευθύνη αναφορικά με το Δώρο πέραν της απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους
παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η μη προσέλευση του νικητή για την παραλαβή
εντός της ταχθείσας προθεσμίας οδηγεί στην απώλεια του Δώρου.
6. 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 www.sfera.gr 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..
7. 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 Παιγνίου. 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/οι Νικητής/ες 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.
8. Ο Νικητής δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το κάθε
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.
9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή
άλλου είδους βλάβη προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την 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.
10. 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 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. Η Εταιρεία δεν
ευθύνεται σε περίπτωση που το δώρο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί λόγω της έλλειψης,
λήξης ή ύπαρξης άλλως ακατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε αυτή την περίπτωση
ο νικητής αποκλείεται.
11. Το σύνολο των παρόντων Όρων θα βρίσκεται και αναρτημένο στην σελίδα
της Διοργανώτριας Εταιρίας, στο www.sfera.gr.
12. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αντικείμενο
του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

