«SFERA GOES TO BALI»
H ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία «SFERA RADIO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (εν συντοµία «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο νοµό Αττικής, στην οδό
Νικολάου Πλαστήρα 172, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και λειτουργεί τον
ραδιοφωνικό σταθµό Sfera 102.2 (εν συντοµία «Σταθµός») διοργανώνει και διεξάγει το
«SFERA GOES TO BALI» (εν συντοµία «Παιχνίδι») κατά τη διάρκεια της Εβδομάδα
Ελληνικής Μουσικής 2019, από τις 28/01 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
http://sfera.gr/wpcontent/uploads/2016/07/%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%C
E%9C%CE%9F%CE%A5-SFERA-RADIO-1.pdf-Alex.pdf
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.
1. Το παρόν αποτελεί μέρος και συνέχεια των ως άνω όρων και προϋποθέσεων
του διαγωνισμού και του δώρου "SFERA GOES TO BALI" και αφορά ένα ταξίδι
για δύο (2) άτομα για τον νικητή, που θα προκύψει μέσα από κλήρωση.
2.
Το Δώρο - Προσφορά περιλαμβάνει
δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για Μπαλί και επιστροφή, με τη
Singapore Airlines, διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων στο Μπαλί για πέντε (5)
διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό,
Το δώρο - ταξίδι είναι αξίας € 5.000, θα πρέπει πραγματοποιηθεί μέχρι την
30/06/2019, δεν μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία, δεν εξαργυρώνεται με
χρήματα, δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο και μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι όσοι
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του Sfera 102,2.
Οι ακροατές μας πρέπει να στείλουν SMS στο 54301 γράφοντας:
Sfera Bali ερώτηση που θέλουν να κάνουν στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη και το
ονοματεπώνυμο τους,
Πχ α) Sfera (ΚΕΝΟ) Bali (ΚΕΝΟ) ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ (όνομα καλλιτέχνη) : ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ΚΕΝΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή και
Πχ β) Sfera (ΚΕΝΟ) Bali (ΚΕΝΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΚΕΝΟ) ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ (όνομα
καλλιτέχνη) : ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Η χρέωση 0,31€ (με ΦΠΑ), πλέον τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, βάσει
λογαριασμού.

3. Συγκεκριμένα, ο κάθε συμμετέχων, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει µέσω
κλήρωσης το δώρο του ταξιδιού για δύο άτομα στο ΜΠΑΛΙ, χωρίς καμία άλλη
προϋπόθεση, αρκεί να έχει καταγραφεί σε όσους έχουν στείλει το σχετικό sms.
Όλες οι συμμετοχές των ακροατών θα συγκεντρωθούν με τις ερωτήσεις προς
τους καλλιτέχνες και θα χωριστούν ανά καλλιτέχνη, έτσι ώστε όταν θα
συμμετάσχουν στην Ε.Ε.Μ. 2019, ο κάθε καλλιτέχνης θα έχει το σύνολο των
ερωτήσεων από τους ακροατές του Sfera, που τον αφορούν στην ώρα του, και
τότε θα επιλέξει τυχαία κάποιες από τις ερωτήσεις και θα ακουστούν στο
"αέρα" με το όνομα του συμμετέχοντα.
4. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες: προβάλλουν τους αποδεκτές ή
είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου,
γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον
συγκεκριμένων ομάδων, είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές
περιέχουν υπέρμετρη χρήση χυδαίας γλώσσας, εκθέτουν με οποιονδήποτε
τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να
περιέχουν: i. δυσφημιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε
ατόμου, επιχείρησης ή ομάδας, iii. Ύβρεις προσβολές κλπ, θα αποκλείονται.
Επίσης κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της
φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
5. Η κλήρωση για το Δώρο "SFERA GOES TO BALI" θα πραγματοποιηθεί την
τελευταία ημέρα της Εβδομάδας Ελληνικής Μουσικής 2019, την Παρασκευή
15/02. Όλες οι συμμετοχές - ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα γίνει η
κλήρωση, απ΄ όπου θα προκύψει ο νικητής. Επίσης θα κληρωθούν και δύο
επιλαχόντες.
6. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο είναι
προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να
ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν
μεταφέρεται χρονικά και στην περίπτωση μη συμμετοχής στο ταξίδι, κατά τις
πιο πάνω ημερομηνίες το δώρο χάνεται και η διοργανώτρια δεν φέρει καμία
ευθύνη. Ο νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια για την διαδικασία
απόδοσης δώρου (γραμματεία Ρ/Σ) 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 τριάντα
ημέρες από την ανάδειξη νικητή/λήξη ΕΕΜ 2019. Η μη προσέλευση του νικητή
για την παραλαβή εντός της ταχθείσας προθεσμίας (εντός 3 εβδομάδων) οδηγεί
στην απώλεια του Δώρου και θα κληθεί επιλαχών νικητής.
7. Επίσης η διοργανώτρια 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.

8. Σε κάθε άλλη 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. 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. 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.
10. 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 με αυξομείωση του ποσού, 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.
11. 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. Κάθε επιπλέον
ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη
Εταιρεία στον παρακάτω ισότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των
όρων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν άπαντες οι όροι και προϋποθέσεις για διαγωνισμό με sms και το
παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και προσάρτημά του και θα βρίσκεται και
αναρτημένο στην σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας, στο http://sfera.gr/.

