ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ VIDEO ΤΗΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – RESPONSIBILITY ALLIANCE»
1. Η «ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ», Ένωση Μη Κερδοσκοπική, με την
επωνυμία «ΕΝ.Ε.Α.Π.» που εδρεύει στην Αργυρούπολη και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών
Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών με την επωνυμία «ΣΕΑΟΠ» που εδρεύει στην
Ηλιούπολη στα πλαίσια των Δράσεων της Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Κατανάλωση
Αλκοολούχων Ποτών «Responsibility Alliance» ή «Διοργανωτές», με την υποστήριξη της
Εταιρείας Υπηρεσιών ολοκληρωμένης επικοινωνίας «ValueCom» που εδρεύει στην Πλατεία
Καρύτση 6, Αθήνα, 105 61 (εφεξής καλούμενη «ValueCom»), διοργανώνουν μέσω του
διαδικτύου και της ιστοσελίδας www.astopanomou.com προωθητική ενέργεια για την
ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και
την κατανάλωση αλκοόλ από νέους.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των
18 ετών και έως 25 ετών, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της
Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι
συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά
προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν το
διαδικτυακό τόπο www.astopanomou.com. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει
συμμετοχή στο διαγωνισμό καταθέτοντας από τις 17/9 στις 10:00 έως 21/11 στις 23:59, μία
ή περισσότερες φωτογραφίες ή video ή διηγήματα (με μέγιστο αριθμό 5 αρχεία ανά
δημιουργό) με θέμα την υπευθυνότητα και το πως αυτή ορίζεται στην καθημερινή ζωή στον
παραπάνω διαδικτυακό τόπο συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία της φόρμας
συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια
του Διαγωνισμού, για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή πρέπει πραγματοποιηθούν όλα τα
παραπάνω βήματα.
4. Οι 30 (τριάντα) πρώτες έγκυρες μοναδικές συμμετοχές στο διαγωνισμό θα κερδίσουν από
μια δωροεπιταγή αξίας 30€ από τα καταστήματα Public. Για την παραλαβή του δώρου θα
χρειαστεί η ταυτότητα του εκάστοτε νικητή.
5. Από τις τρεις κατηγορίες του διαγωνισμού θα αναδειχθούν 3 (τρεις) νικητές σε κάθε
κατηγορία μέσω ψηφοφορίας από ειδική κριτική επιτροπή. Οι πρώτοι νικητές της κάθε
κατηγορίας θα κερδίσουν από μία υποτροφία για τα σεμινάρια φωτογραφίας, video &
δημιουργική γραφής του Μικρού Πολυτεχνείου και από μία δωροεπιταγή αξίας 500€ από τα
καταστήματα Public.Οι δεύτεροι νικητές θα κερδίσουν ένα κινητό moto g6 play από την
Motorola και οι τρίτοι νικητές από μία δωρεοεπιταγή αξίας 200€ από τα καταστήματα Public.
Τα δώρα της κλήρωσης εξαργυρώνονται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού. H διάρκεια,
μέσα στην οποία μπορεί να γίνει εξαργύρωση των δώρων, είναι έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, το δώρο
απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωση του. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν

ανταλλάσσεται με χρήματα, δεν αλλάζει σύμφωνα με τις επιθυμίες των τυχερών, δε
μεταβιβάζεται και μπορεί να αλλάξει ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη
κρίση των Διοργανωτών. Για την παραλαβή των δώρων θα χρειαστεί η ταυτότητα του
εκάστοτε νικητή.

6. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει Τετάρτη 21 Νοεμβρίου
2018 στις 23:59 μ.μ. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη
διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με σχετική ανακοίνωση
στο www.astopanomou.com.
7. Τους νικητές κάθε κατηγορίας θα επιλέξει μία ειδικά διαμορφωμένη κριτική επιτροπή την
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής, τα οποία
βρίσκονται στην Αττική, Πλατεία Καρύτση αρ. 6, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας
και της Διαφημιστικής. Θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές από κάθε κατηγορία και τρεις (3)
επιλαχόντες. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στο Διαδικτυακό
Τόπο ενώ θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους και τηλεφωνικά.
Οι τυχεροί για την παραλαβή των δώρων τους πρέπει να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο
δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που δήλωσαν για τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό είναι αληθή και ακριβή.
8. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι Στέλλα Κάσδαγλη, Θοδωρής Μάρκου, Γιάννης
Παπαναστασόπουλος, Αλεξία Μαχαίρα, Δήμητρα Δασκαλάκη, Ελένη Πετρίδου, Ελίζα
Φοινίτση, Ελένη Βότικα, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.
9. Επιπλέον από την κλήρωση θα αναδεικνύονται με σειρά προτεραιότητας τρεις (3)
επιλαχόντες, για την περίπτωση που οι τρεις (3) πρώτοι νικητές αρνηθούν ή αδρανήσουν να
παραλάβουν το δώρο τους για οποιονδήποτε λόγο μέχρι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, ή
εάν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.
10. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς
συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν
οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν
οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα
του Διαγωνισμού.
11. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού οι Διοργανωτές πρόκειται να
επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997,
όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας
διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του
Διαγωνισμού καθιδρυμένης σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος
παρέχει αποκλειστικά και μόνο στους Διοργανωτές, ως υπεύθυνους επεξεργασίας του
Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε
ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω

στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12
(δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε
συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον
αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση,
τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε
αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.
12. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή,
συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή
έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
13. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και
εξουσιοδότησή του στους Διοργανωτές και τη Διαφημιστική για την προβολή και χρήση εν
γένει του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας
και του διαδικτύου, και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανωτές και η
Διαφημιστική έχουν δικαίωμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, να χρησιμοποιήσουν και
δημοσιεύσουν τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την αποδοχή των δώρων του Διαγωνισμού.
14. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες
ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό,
αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από τους Διοργανωτές, οι οποίοι δικαιούνται να προβούν σε
κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων
στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν
την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να
είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του
άνω όρου οι Διοργανωτές δικαιούνται να αποκλείσουν άμεσα τον παραβάτη και να προβούν
σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.
15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με
δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ οι Διοργανωτές και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία
υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο
ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου
διακομιστή (server).
16. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτών και της Διαφημιστικής,
ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την
παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

17. Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων.
Επιπλέον, οι Διοργανωτές και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς
οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το
δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη
λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε
υποχρέωση των Διοργανωτών και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.
18. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα (α) να αναστείλουν προσωρινά ή να ματαιώσουν το
Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες
περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, που μπορεί να βλάψουν την
ακεραιότητα της διεξαγωγής του με προηγούμενη ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα των
Διοργανωτών στο Facebook, και (β) να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους χωρίς
ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο,
τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινωθεί στην
επίσημη σελίδα των Διοργανωτών στο Facebook.
19. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω
όρων.

