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») έχει διοργανώσει και διεξάγει το «Νέο Μεγάλο
Παιχνίδι» (εν συντοµία «Παιχνίδι») από την 29-5-2017 σύµφωνα µε τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις ως έχουν αναρτηθεί στο sfera.gr.
Με το παρόν που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος και συνέχεια των ως
άνω όρων και προϋποθέσεων, το "Μεγάλο Παιχνίδι" δίνει στους νικητές του
και το Νέο Μεγάλο Δώρο, ένα ταξίδι για δύο (2) άτοµα στον εξωτικό Άγιο
Δοµίνικο, προσφοράς του Versus Travel, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα, (όπως
αεροπορικά

εισιτήρια

µε

επιστροφή

(από

Αθήνα

για

Άγιο

Δοµίνικο

και

επιστροφή), µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο, επτά (7) διανυκτερεύσεις µε διαµονή
all inclusive σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων και Ταξιδιωτική ασφάλεια) µετά από
κλήρωση που θα πραγµατοποιηθεί, µετά το πέρας του παιχνιδιού. Το ταξίδι
αξίας 5.000€ αποτελεί δώρο πλέον του συνολικού ποσού των 30.000€ και
µπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι νικητές που έχουν απαντήσει ζωντανά
στους παραγωγούς του σταθµού ότι ακούν Sfera 102,2. ( Αφορά τους νικητές
του Παιχνιδιού Sferερευνα και Μεγάλο Παιχνίδι). Πιο συγκεκριµένα:
Ο κάθε ένας νικητής, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει µέσω κλήρωσης
και το δώρο του ταξιδιού για δύο άτοµα στον Άγιο Δοµίνικο, χωρίς καµία
άλλη προϋπόθεση, αρκεί να έχει καταγραφεί στους νικητές για να παραλάβει
το δώρο του σύµφωνα µε το όσα ορίζονται στην παρ. 5 των όρων του
παιχνιδιού.
Η κλήρωση για το

Μεγάλο Δώρο θα διεξαχθεί στα γραφείου του

σταθµού. Όλα τα ονόµατα των νικητών από το παιχνίδι Sferερευνα και το
Μεγάλο Παιχνίδι που θα προκύψουν µέχρι τις 14/07/2017, θα συµµετέχουν
στην κλήρωση για την ανάδειξη του µεγάλου νικητή, οποίος θα είναι και ο
επιπλέον νικητής που θα κερδίσει το ταξίδι στον Άγιο Δοµίνικο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν άπαντες οι από 5/2017 όροι και προϋποθέσεις
για το Μεγάλο Παιχνίδι και το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του και

προσάρτηµά του και θα βρίσκεται και αναρτηµένο στην σελίδα της
Διοργανώτριας Εταιρίας, στο www.sfera.gr

