ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο

σύµφωνα

µε

τους

παρόντες

όρους

διεξαγόµενος

διαγωνισµός

(εφεξής

ο

«Διαγωνισµός»), διοργανώνεται από την επιχείρηση µε την επωνυµία «Παπαχρήστος
Παρασκευάς» και τον δ.τ. «medNutrition» (εφεξής η «Διοργανώτρια») στη σελίδα
www.mednutrition.gr. Ενηµέρωση σχετικά µε τον Διαγωνισµό θα πραγµατοποιείται
καθηµερινά από την ιστοσελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια.
Έπαθλο διαγωνισµού: δέκα (10) τυχεροί από 1 (µια) τσάντα µε cream cracker
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

2

τεµάχια Cream

Crackers σίτου

140g,

2

τεµάχια Cream Crackers σίκαλης 175g, 2 τεµάχια Cream Crackers Χωρίς Ζάχαρη 165g).
Ηµεροµηνία

και

ώρα

έναρξης:

Ηµεροµηνία

και

ώρα

λήξης:

Τρίτη
Τρίτη

20.06.2017
04.07.2017

και

ώρα

14:00.

και

ώρα

14:00.

Ηµεροµηνία και ώρα πραγµατοποίησης κλήρωσης: Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 14:30. Η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα, µονοµερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει,
ανακαλέσει, παρατείνει ή µειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισµού
κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο www.mednutrition.gr. Η τροποποίηση
αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δηµοσίευσή της.
Τρόπος συµµετοχής
Οι χρήστες του portal διατροφής mednutrition.gr για να συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό
θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στo site www.mednutrition.gr και να
απαντήσουν

σωστά στην ερώτηση: «Εσείς πώς απολαµβάνετε τα αγαπηµένα

σας Cream crackers; »
Κάθε

διαγωνιζόµενος

έχει

δικαίωµα

συµµετοχής

στο

διαγωνισµό

µία

φορά.

Περισσότερες υποβολές συµµετοχής µε το ίδιο όνοµα ή µε το ίδιο λογαριασµό e-mail δε
θα ληφθούν υπόψη από την Διοργανώτρια και ο συµµετέχων θα αποκλείεται αυτόµατα
από τον Διαγωνισµό.

Όροι συµµετοχής
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, είναι
χρήστες του ίντερνετ και είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στην
Εταιρεία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και στην επιχείρηση «medNutrition» τα
πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθµού µε τους ανωτέρω εργαζόµενους και οι σύζυγοι
των εργαζόµενων αυτών. Με την συµµετοχή στο Διαγωνισµό, ο συµµετέχων δηλώνει
υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισµού, οι οποίοι θα είναι
αναρτηµένοι στον ιστότοπο www.mednutrition.gr καθόλη τη διάρκεια ισχύος του
Διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.
Δικαίωµα αποκλεισµού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού για τους
συµµετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόµα και αν έχουν ανακηρυχθεί
νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζηµία που µπορεί να
προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συµµετοχή
στο Διαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια
χρέωση για τους συµµετέχοντες.
Η συµµετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα. Για τη συµµετοχή στον
Διαγωνισµό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.
Εγκυρότητα συµµετοχής
Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισµού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων
συµµετοχών. Ως «έγκυρη συµµετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε
συµµετοχή στο Διαγωνισµό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει
υποβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί,
κατά την κρίση του Διοργανωτή ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για
λογαριασµό του, προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής από τον συµµετέχοντα ή τρίτο
στα συστήµατα του Διοργανωτή ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης
παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα
συστήµατα του Διοργανωτή ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήµατος
από την έναρξη του Διαγωνισµού µέχρι τη λήξη του Διαγωνισµού.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, µετά την πάροδο της ηµεροµηνίας λήξης του παρόντος
Διαγωνισµού καµία συµµετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συµµετοχές
µετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισµού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και

δεν

επάγονται

αποτελέσµατα,

ούτε

δεσµεύουν

πλέον

τη

Διοργανώτρια

ή/και

οποιονδήποτε τρίτο.
Οι νικητές του διαγωνισµού θα προκύψουν µετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη
των νικητών θα γίνει µε τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος (εφαρµογής), το οποίο
εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέµβαση κατά τη διαδικασία
ανάδειξης του νικητή µεταξύ όσων έχουν εγκύρως συµµετάσχει στον Διαγωνισµό. Οι
νικητές

θα

ανακοινωθούν

µέχρι

και

την

Τετάρτη

05.07.2017

στη

σελίδα

www.mednutrition.gr και θα ειδοποιηθούν µε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) από τη
Διοργανώτρια.
Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται µε άλλο, ούτε
εξαργυρώνεται µε χρήµατα. Νόµιµοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου
βαρύνουν το νικητή.
Το δώρο θα πρέπει να παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 20 ηµερών από τη
δηµοσίευση του ονόµατός του µε την προσκόµιση και επίδειξη της αστυνοµικής του
ταυτότητας. Αν ο νικητής κατοικεί στην Αττική, θα πρέπει να προσέλθει ο ίδιος για να
παραλάβει το δώρο του (σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν το νικητή) από το
γραφείο της medNutrition επί της οδού Χρεµωνίδου αρ. 19-21, Αθήνα. Αν οποιοσδήποτε
Νικητής, εντός 20 ηµερών από τη λήξη του Διαγωνισµού, αρνηθεί το δώρο του ή δεν
εµφανιστεί για την παραλαβή του για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Διοργανώτρια
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριµένο νικητή και ο νικητής
δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιµο ή αποζηµίωση.
Σε περίπτωση αποστολής για νικητές εκτός Αττικής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια
και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή. Σε περίπτωση που ο νικητής διαµένει εκτός Ελλάδος,
θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο
του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους Νικητές την αποστολή
στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµό τηλεφώνου) µε σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η
αποστολή των δώρων στην σωστή διεύθυνση. Μετά τη λήξη του Διαγωνισµού καθώς και
της

διανοµής

των

δώρων

κατά

τα

προαναφερόµενα,

κάθε

υποχρέωση

της

Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαµβάνει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συµµετεχόντων δη έναντι των Νικητών.

Ευθύνη
Η Διοργανώτρια δε φέρει καµία ευθύνη σχετική µε καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές,
µαταιώσεις, αδυναµία απονοµής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που
εµποδίζουν την απονοµή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων
που προκαλούνται από κάθε µορφής µεταφορά σχετικές µε το δώρο. Επίσης, η
Διοργανώτρια δε φέρει καµία ευθύνη, σε περίπτωση που δε δύναται να τηρήσει τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νοµοθετικής
ρύθµισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόµου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του
ελέγχου της.
Η Διοργανώτρια δε φέρει καµία ευθύνη και οι συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό, και δη οι
Νικητές, δε διατηρούν καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτών για την κάλυψη
τυχόν εξόδων λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.
Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν
είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήµατα της όσων συµµετέχουν. Σε κάθε
περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα
πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις
της από δόλο ή βαρεία αµέλεια.
Η Διοργανώτρια δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω
από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά µη περιοριστικά για λόγους
ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβληµάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των
ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για
οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης µε το
δίκτυο, µη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών µηνυµάτων λόγω έλλειψης διαθέσιµου
χώρου, γ) τα διατηρούµενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν µερικώς ή ολοσχερώς.
Κατά τη συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό οι συµµετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση µε τη
συµµετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι
έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαµβάνονται πλήρως.
Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την
ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρµογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες
παραπέµπει η εφαρµογή µέσω «δεσµών», hyperlinks ή διαφηµιστικών δηµιουργικών.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων

ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους
αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την
παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η
Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες των
ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέµπει ή/και συνδέεται µε αυτά καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συµµετέχων στο Διαγωνισµό βρεθεί να παραβιάζει ή
υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστηµα ή πρόγραµµα του
ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευµατική
ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα τρίτου, θα αποβάλλεται άµεσα από την
ενέργεια και η Διοργανώτρια θα διατηρεί το δικαίωµα να αναφέρει το ζήτηµα στις
αρµόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να ακυρώσει συµµετοχές,
εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι ο συµµετέχων έχει παραβιάσει ή
καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισµού. Επιπλέον, σε όλες
τις αναφερόµενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να µην
αναγνωρίσει τη νίκη του συµµετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη
αναδειχθεί νικητής).
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συµπεριφορά κάποιου συµµετέχοντος κριθεί (ακόµη και βάσει
ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνοµη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το
βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωµα να την αποκλείσει
τελείως από το Διαγωνισµό ακόµη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν
ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει
παραδοθεί το δώρο, η Διοργανώτρια θα δικαιούται εντός 15 ηµερών από την παράδοση
αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή του δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση
που του παραδόθηκε µε έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ηµερών από τη σχετική
ειδοποίησή του.
Οι

συµµετέχοντες

στον

παρόντα

Διαγωνισµό,

αποδέχονται

ανεπιφύλακτα

και

αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια ουδεµία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν
πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για
οποιαδήποτε ζηµιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους Νικητές (από τη χρήση του, για
ακύρωση ή αναβολή ή µετάθεση της ηµεροµηνίας παραλαβής του δώρου για
οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωµατική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και
ζηµία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/ούν οι συµµετέχοντες και δη οι Νικητές από και κατά

την πραγµατοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται µε το παρόν από οποιαδήποτε
σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωµα ή/και αξίωση).
Εµπορικά σήµατα – Πνευµατική ιδιοκτησία
Οι συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα
σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της
εταιρίας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε
διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόµο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει,
χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά
µε τον Διαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Αποδοχή των όρων
Η συµµετοχή στον παρόντα Διαγωνισµό αποτελεί επίσηµη δήλωση περί γνώσης και
ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συµµετέχοντες σε αυτόν
και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωµα,
οικονοµικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας.
Προσωπικά δεδοµένα
Τα ονόµατα των νικητών ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς διαφηµιστικούς και
δηµοσιοποίησης.

Oι

συµµετέχοντες

στην

προωθητική

ενέργεια

παρέχουν

τη

συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια για τον ως άνω σκοπό και συναινούν στη
χρησιµοποίηση των προσωπικών τους δεδοµένων ατελώς και ρητώς δηλώνουν ότι τα
ως άνω δεν προσβάλουν καµία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

