Όροι και Προϋποθέσεις
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 «Νέο Μεγάλο Παιχνίδι» (εν
συντοµία «Παιχνίδι») σύµφωνα µε τους ακόλουθους ειδικότερους όρους
και προϋποθέσεις:
1. Δικαίωµα Συµµετοχής Δικαίωµα συµµετοχής στο Παιχνίδι
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.
2. Διάρκεια Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Παιγνίου, µε τη
διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστηµα
από Διάρκεια του παιχνιδιού από την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 έως και
την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, 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 7:00 το πρωί έως και 20:00. Ρητώς αναφέρεται
ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα κατά την διάρκεια του
Παιχνιδιού να µεταβάλλει τον χρόνο διεξαγωγής του, 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 Παιγνίου: Στους νικητές θα διανεµηθούν δώρα από
το παιχνίδι, που θα φτάνουν συνολικά, έως το ποσό των 30.000€,
4. Περιγραφή του Παιχνιδιού: Σκοπός του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ είναι
ένα διαδραστικό παίγνιο, που απευθύνεται σε όλους τους ακροατές
ραδιοφώνου, που διαµένουν στον νοµό Αττικής.
Η διεξαγωγή του παιχνιδιού θα γίνεται ως εξής:
Οι παραγωγοί του σταθµού καθηµερινά κατά την διάρκεια των
ζωντανών εκποµπών και για τις ώρες 7:00 το πρωί έως και 20:00 θα
διεξάγουν το διαδραστικό παίγνιο για όλους τους ακροατές και µη
ακροατές του σταθµού, σε τυχαίες ώρες που θα ανακοινώνονται
καθηµερινά λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού από τους

παραγωγούς. Ο παραγωγός θα καλεί έναν κάθε φορά τηλεφωνικό αριθµό
χωρίς να γνωρίζει σε ποιόν συνδροµητή ανήκει, µε τυχαία επιλογή από
αριθµηµένη λίστα τυχαίων τηλεφωνικών αριθµών, που θα έχουν επιλεγεί
τυχαία από τον τηλεφωνικό κατάλογο 11880 υπό την προϋπόθεση, ότι θα
αντιστοιχεί σε συνδροµητή σταθερής τηλεφωνίας στην περιοχή της
Αττικής.
Μόλις απαντηθεί η τηλεφωνική κλήση, ο παραγωγός θα πει τα
εξής: Είµαι (π.χ. η Γιώτα Τσιµπρικίδου) από τον sfera και θα σας
κάνουµε µια ερώτηση. Εσείς πιο ραδιόφωνο ακούτε; Αν ο
καλούµενος της τηλεφωνικής γραµµής απαντήσει ότι ακούει άλλον
σταθµό ή το ότι δεν ακούει Sfera, ο παραγωγός θα τον ενηµερώσει ότι
έχασε και ότι δεν κέρδισε ένα από τα δώρα που δίνει ο σταθµός. Αν
απαντήσει ότι ακούει Sfera τότε ο παραγωγός τον ενηµερώνει ότι έχει
κερδίσει ένα από τα δώρα και ο παραγωγός θα ανακοινώνει το ακριβές
δώρο που κερδίζει ο ακροατής. Τα δώρα που θα κερδίζουν θα είναι
καθορισµένα, κατά την κρίση του τµήµατος Μάρκετινγκ του σταθµού,
ανά ηµέρα ή και κατά σειρά διανοµής τους ανά ηµέρα (νο 1 έως νο 5
δώρα κάθε ηµέρας).
Το Νέο Μεγάλο Παιχνίδι θα παίζεται µόνο µια φορά σε κάθε ζώνη,
µε την προϋπόθεση όµως, ότι θα επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη
συνοµιλία. Σε περίπτωση δηλαδή που κατά την πρώτη προσπάθεια
κλήσης, το τηλέφωνο δεν απαντηθεί ο παραγωγός έχει την δυνατότητα
να επαναλάβει την διαδικασία (να καλέσει άλλον νέο αριθµό τυχαία ως
ανωτέρω) έως και 3 φορές κατά την διάρκεια της ζώνης. Οι
ολοκληρωµένες κλήσεις κατά την διάρκεια της ηµέρας ορίζονται σε πέντε
(5) ως µέγιστος αριθµός, ανεξαρτήτως των νικητών.
5. Ο κάθε νικητής θα ενηµερωθεί από την Διοργανώτρια για την
διαδικασία απόδοσης 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, το οποίο δεν θα υπερβεί τις τριάντα ηµέρες από την
ανάδειξη νικητή / λήξη παιγνίου. 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 όλων
όρων του Παιχνιδιού 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 Παιχνίδι γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής
των δώρων κ.τ.λ..

7. Η υλοποίηση του Παιγνίου - Παιχνιδιού 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 Παιχνιδιού. 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 Παιχνιδιού ή της παραλαβής του
Δώρου του, προς το σκοπό της δηµοσιοποίησης του Παιχνιδιού και των
αποτελεσµάτων του. Ειδικότερα, ο/οι Νικητής/ες του Παιχνιδιού 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
πλην των χρηµατικών δώρων που θα κατατίθενται σε προσωπικό
τραπεζικό λογαριασµό του νικητή. 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.
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.

