Όροι και προϋποθέσεις ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΓΝΙΟΥ
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 «ΒΡΕΣ ΤΗ ΦΩΝΗ» (εν συντομία
«Διαγωνισμός») 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 κατέχοντες αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και έχει
δικαιοπρακτική ικανότητα, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των παρόντων
όρων συμμετοχής νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.
Αποκλείονται της συμμετοχής στο Παιχνίδι οι εργαζόμενοι του Σταθμού,
αντιπρόσωποι, συνεργαζόμενοι με τον Ρ/Φ σταθμό, 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. Τα ως άνω ισχύουν και για
όσους έχουν συναινέσει να ακούγονται οι φωνές τους για τις ανάγκες του
παιχνιδιού.
2.

Διάρκεια .Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Παιγνίου, με τη

διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από
Διάρκεια του παιχνιδιού από Δευτέρα Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2017 έως και να
βρεθούν ΟΙ ΦΩΝΕΣ. Το παιχνίδι θα διεξάγεται καθημερινά από Δευτέρα έως και
Παρασκευή (εκτός των επίσημων αργιών ή των ημερών που ο σταθμός έχει ορίσει
ως αργίες) μεταξύ των ωρών 8:00 το πρωί έως και απόγευμα 20:10. 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 Παιγνίου: Στους νικητές θα διανεμηθεί χρηματικό έπαθλο ως

κάτωθι :
Έναρξη παιχνιδιού ποσό εκκίνησης θα είναι 300€ για την εύρεση μια φωνής
και μιας λέξης και για όλη τη φράση (5 λέξεις) και όλες τις φωνές (5 πρόσωπα)
1500€. Κάθε φορά που το παιχνίδι επαναλαμβάνεται για τις φωνές που δεν έχουν
βρεθεί το ποσό εκκίνησης θα αυξάνεται κατά 10 € (Βanka) για την κάθε λέξη και
φωνή και αντίστοιχα θα αυξάνεται το ποσό για τη φράση.
Όταν βρεθεί η φωνή μιας λέξη το ποσό της Bankas ξεκινάει πάλι από τα
300€ ή από όποιο ποσό προσδιορίσει εκ νέου ο σταθμός και αυξάνεται ως άνω
κατά 10€ και ανάλογα αυξάνεται το ποσό για την ανεύρεση των συνολικών
λέξεων της φράσης που έχουν απομείνει.
4. Περιγραφή του παιχνιδιού ΒΡΕΣ ΤΗ ΦΩΝΗ
Η φράση των πέντε λέξεων Ακούω Sfera Εκατονδύο Κόμμα Δύο (102,2),
είναι εκφωνημένη από 5 διαφορετικές φωνές, 5 γνωστών, επώνυμων ανθρώπων
επιλεγμένοι από διάφορους χώρους και τομείς (πολιτική, τέχνες, γράμματα,
τηλεόραση, αθλητισμό ΚΛΠ) και θα ακούγεται στον αέρα του σταθμού ολόκληρη
μεν αλλά μονταρισμένη ανά λέξη. Η κάθε λέξη θα είναι και από μια φωνή και θα
συνθέτουν την φράση - πρόταση.
Η διεξαγωγή του παιχνιδιού θα γίνεται ως εξής:
Κάθε μία ώρα ο παραγωγός του σταθμού ανακοινώνει με ένα
χαρακτηριστικό στοιχείο το “Σήμα” του παιχνιδιού και άμεσα θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν. Οι ακροατές πρέπει να καλούν σε σταθερό
τηλεφωνικό αριθμό, που ο σταθμός έχει δώσει στον αέρα ειδικά γι’ αυτόν τον
σκοπό.
Ο

ακροατής

που θα καλέσει πρώτος, θα ακούσει μία φορά την

μονταρισμένη φράση και θα πρέπει να αναγνωρίσει σωστά την μία ή και τις πέντε
(5) Μυστικές Φωνές που κρύβονται πίσω από την κάθε λέξη της Φράσης ΑΚΟΥΩ
SFERA 102,2. Ο ακροατής που θα αναγνωρίσει σωστά έστω μια από τις φωνές της

φράσης που αντιστοιχεί στη λέξη, θα κερδίσει το ποσό που αντιστοιχεί στη μία
λέξη. Στην περίπτωση που ο ακροατής αναγνωρίσει ορθά το σύνολο των φωνών
που απαρτίζουν τις λέξεις της φράσης (αρχικών ή υπολοίπων) τότε θα κερδίσει το
ποσό που έχει ανακοινωθεί ως συνολικό ποσό κάθε φορά. Ο ακροατής κατά τη
συμμετοχή του θα πρέπει να έχει επιλέξει και δηλώσει από πριν εάν θα «παίξει»
για μια λέξη ή για το σύνολο των λέξεων.
Με την κλήση του ο ακροατής στον αριθμό που έχει ανακοινωθεί, αυτόματα
δηλώνει και την συναίνεση του για συμμετοχή στο παιχνίδι και ότι έχει λάβει
γνώση των παρόντων όρων .
Τα πρόσωπα που έχουν εκφωνήσει την φράση δεν τα γνωρίζει κανένας
εκτός από τον Mr. Voice. Ο Mr Voice είναι αυτός που θα επιβεβαιώνει κάθε φορά
εάν η απάντηση - του ακροατή είναι σωστή ή όχι.
Σωστή απάντηση θεωρείται η αναγνώριση της φωνής του προσώπου και
της λέξης που λέει και συνθέτει την φράση που ακούγεται. (Δηλαδή π.χ είναι η
Ναταλία Γερμανού και έχει πει αυτή τη λέξη.)
Όλες οι λάθος απαντήσεις και τα λάθος ονόματα που θα ακούγονται κατά
την διάρκεια της ημέρας από τους ακροατές, θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του sfera στην στήλη διαγωνισμοί, με στόχο να διευκολύνει τους
ακροατές και να βλέπουν ποια λάθος ονόματα έχουν ειπωθεί, ώστε να μην
επαναλαμβάνονται.
Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια για την διαδικασία
απόδοσης δώρου (γραμματεία σταθμού) και θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία
του, που είναι απαραίτητα για την απόδοση ή/και καταβολή του επάθλου
(ονοματεπώνυμο,

διεύθυνση,

αριθμό

δελτίου

ταυτότητας,

τηλέφωνο

επικοινωνίας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό φορολογικού
μητρώου) και δια του οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία εντός ορισμένου
χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβεί τις τριάντα ημέρες από την
ανάδειξη νικητή / λήξη παιγνίου.
Στην περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να ανακοινώσει κάποιο από τα
ανωτέρω στοιχεία χάνει το δικαίωμα παραλαβής του επάθλου. Η καταβολή
χρηματικού επάθλου γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου. Το χρηματικό έπαθλο, αποδίδεται/καταβάλλεται στον νικητή εντός

εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Νικητής παρείχε τα
πλήρη στοιχεία του. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν
ανταλλάσσεται.
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 και η μη για την παραλαβή εντός της
ταχθείσας προθεσμίας οδηγεί στην απώλεια του Δώρου.
5.

Τροποποίηση των όρων – Ακύρωση/ Ματαίωση Διαγωνισμού. Η

Διοργανώτρια ρητά διευκρινίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους
παρόντες αναλυτικούς 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, καθώς και τις ώρες διεξαγωγής, 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.
6.

Η υλοποίηση του Παιγνίου - 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.
7.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με

καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία απονομής του Επάθλου/ 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.
8.

Το παιχνίδι με την ίδια λέξη-φράση κλειδί και τον ίδιο μηχανισμό

μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές και για όσο χρονικό διάστημα επιλέξει ο
σταθμός. Κάθε φορά που ξεκινάει ένα νέο παιχνίδι ορίζεται ποιο είναι το ποσό
εκκίνησης (Ποσό έναρξης) και μπορεί να είναι και διαφορετικό.
9.

Το σύνολο των παρόντων Όρων βρίσκεται και αναρτημένο στην σελίδα

της Διοργανώτριας Εταιρίας, στο www.sfera.gr.
10. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό
αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

