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Call Of Duty WWII Launch EVENT

Η  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «RETAIL  WORLD  (ΡΙΤΕΪΛ  ΓΟΥΟΡΛΝΤ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «RETAIL
WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25 και εκπροσωπείται
νόμιμα με Αρ.Μ.Α.Ε. 58910/04/Β/05/136, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006419801000, με Α.Φ.Μ.: 999645183
της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό μητρώου προμηθευτών του άρθρου 4 παρ. 12 του Ν.
2251/1994 00347 τηλ.  210 8181333 και  801 1140000,  ηλεκτρονική  διεύθυνση επικοινωνίας
info@public.gr  και  τηλεφωνική  γραμμή  εξυπηρέτησης  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος:
2108181333  από  κινητό  τηλέφωνο  και  8011140000  από  σταθερό  τηλέφωνο  (καλούμενη
εφεξής «η Διοργανώτρια») με τη συνεργασία της εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «CowboyTV» που εδρεύει στην
Κηφισιά Αττικής, οδός Καρπάθου αρ. 54, (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει
προωθητική ενέργεια για το Call of Duty WWII Launch Event (εφεξής «ο Διαγωνισμός»).

Σκοπός  των  παρόντων  αναλυτικών  όρων  (εφεξής  οι  «Όροι»)  είναι  ο  καθορισμός  των  όρων
συμμετοχής  στον  Διαγωνισμό,  της  κλήρωσης  και  ανάδειξης  νικητών  στο  πλαίσιο  του
Διαγωνισμού.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία
πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Διοργανώτριας και της
Διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε
σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού

Ο  Διαγωνισμός  συνίσταται  σε  δωρεάν  συμμετοχή  χωρίς  να  απαιτείται  η  αγορά  κάποιου
προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου.

Η  διαδικασία  συμμετοχής  στον  εν  λόγω  Διαγωνισμό  είναι  η  εξής:  Η  διαδικασία  δήλωσης
συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμφωνεί με τους παρόντες
Όρους,  μέσω  της  ηλεκτρονικής  σελίδας  του  Διαγωνισμού  blog  .  public  .  gr  ,  ακολουθώντας  τις
οδηγίες και τα link που αναγράφονται, ως και 15’ πριν την έναρξη του τουρνουά.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα πρέπει, αφού ο χρήστης κληθεί να
διαβάσει τους Όρους, να δηλώσει ηλεκτρονικά τη συγκατάθεση του [σημειώνοντας το σχετικό
κουτάκι/κάνοντας κλικ στο σχετικό κουτάκι (tickbox)] και να συμπληρώσει ηλεκτρονικά μία
φόρμα στοιχείων (εφεξής «Φόρμα Συμμετοχής») στην οποία καλείται να δηλώσει (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά) Όνομα, Επίθετο, τηλέφωνο και e-mail.

http://blog.public.gr/event/call-duty-wwii-official-launch-event-public-syntagmatos/


Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους
παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη συναίνεση τους όπως τα προσωπικά στοιχεία θα
καταχωρήσουν στη Φόρμα Συμμετοχής χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια / Διαφημιστική
για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα προκύψει από τη διαδικασία αγωνιστικού αποκλεισμού σε κάθε
παιχνίδι  που  θα  πραγματοποιηθεί  επιτόπου  στα  συμμετέχοντα  καταστήματα  μπροστά  στους
διαγωνιζόμενους, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Τα ονόματα των νικητών θα
αναρτηθούν στο blog.public.gr.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με
δικά  τους  τεχνικά  μέσα.  Η  Διοργανώτρια  και  η  Διαφημιστική  δεν  αναλαμβάνουν  καμία
υποχρέωση  αναφορικά  με  την  εξασφάλιση,  την  υποβοήθηση  της  πρόσβασης  σε  χώρους
διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό
τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή
(server)  και  τις  τεχνικές  και  λοιπές  προϋποθέσεις  και  προδιαγραφές  του  Διαγωνισμού.  Η
Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

3. Κανόνες Διεξαγωγής Πρωταθλήματος

Οι θέσεις ανά κονσόλα είναι περιορισμένες: θα πρέπει να συμπληρωθούν 128 συμμετοχές. Εάν ο
αριθμός των συμμετοχών υπερβεί τις 128, τότε θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει
του χρόνου δήλωσης συμμετοχής και οι επιπλέον συμμετοχές θα αποκλείονται.

Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν ευθύνη για το  check-in, το οποίο θα πραγματοποείται αυστηρά για
μισή ώρα από τη προγραμματισμένη ώρα έναρξης,  στη γραμματεία  που θα έχει  στηθεί  στο
κατάστημα πλησίον του χώρου διεξαγωγής των τουρνουά, και την έγκαιρη προσέλευσή τους για
την διεξαγωγή του αγώνα.

Θα δίδεται περιθώριο 5 λεπτών για την έλευση του διαγωνιζομένου μετά την αναγγελία του
ονόματός του. Στο πέρας αυτού του χρόνου ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό
και στην επόμενη φάση περνάει ο αντίπαλος του.

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Brackets: Το δέντρο που δείχνει τα ζευγάρια των αγώνων για όλους τους γύρους.

Γύρος: Κάθε τουρνουά χωρίζεται  σε έναν αριθμό γύρων, ανάλογα των συμμετοχών του και
καθορίζουν το πόσα παιχνίδια θα πρέπει να κερδίσουμε μέχρι την πρώτη θέση.

Αγώνας/παιχνίδι/match: Ο αγώνας είναι ουσιαστικά όταν οι δύο παίκτες έρχονται αντιμέτωποι.

Best of ?? : Για να ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι/match θα πρέπει να κερδίσουμε τον αντίπαλο μας
κάποιες  συγκεκριμένες  φορές.  Τα  περισσότερα  τουρνουά  είναι  Bo1  δηλαδή  θα  πρέπει  να



κερδίσετε μία φορά, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει και σε Bo3 (στις 2 νίκες) ή και Bo5 (στις 3
νίκες).

Admins: Οι admins είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διοργάνωση του τουρνουά και θα πρέπει να
απευθύνεστε σε αυτούς για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.

3.2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΕΣ

Αν  οι  παίκτες  θέλουν  να  φέρουν  δικά  τους  χειριστήρια  θα  πρέπει  να  έχουν  και  τους
απαιτούμενους αντάπτορες.

Η διοργάνωση δεν θα παρέχει  στους συμμετέχοντες  ακουστικά ή έξτρα περιφερειακά.  Κάθε
συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να προσέλθει με τον δικό του εξοπλισμό την ευθύνη του οποίου
για  ζητήματα  ασφάλειας,  ορθής  χρήσης  και  συμβατότητας  βαραίνει  τον  ίδιο  και  όχι  τη
διοργάνωση.

Όλοι οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, αν θέλουν, το χειρισμό. Οποιαδήποτε
αλλαγή επιτρέπεται μόνο από τα macros και τις τροποποιήσεις που επιτρέπει το παιχνίδι.

-Κάθε παίκτης θα πρέπει να κάνει unpair το χειριστήριο του μετά το τέλος του αγώνα.

-Ενδιάμεσα από κάθε παιχνίδι μπορεί να υπάρξει ένα διάλειμμα 1 λεπτού.

-Οποιοδήποτε pause χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο παικτών θα είναι άμεσος αποκλεισμός
για αυτόν που το πάτησε.

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά την διάρκεια του τουρνουά, ο συμμετέχων θα
αποβάλλεται. Δεν επιτρέπεται η ενόχληση (λεκτική ή σωματική) οποιουδήποτε παίκτη καθ' όλη
την  διάρκεια  του  τουρνουά  και  οι  παραβάτες  θα  αποκλείονται  από  το  παρόν  αλλά  και
οποιοδήποτε μελλοντικό τουρνουά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε περίπτωση
που  κάποιος  παίκτης  ή  επισκέπτης,  κάνει  coaching,  (Η  συνειδητή  προσφορά  οποιωνδήποτε
πληροφοριών  σε  διαγωνιζόμενο,  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα,  οι  οποίες  του  παρέχουν
ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  έναντι  του  αντιπάλου  του)  θα  αποκλείεται  χωρίς  περαιτέρω
προειδοποίηση από το παρόν τουρνουά.

4. Κανόνες Call of Duty WWII

Consoles: PlayStation 4 (Μπορείτε να φέρετε το δικό σας χειριστήριο αρκεί να συνοδεύεται από
τον αντίστοιχο αντάπτορα) 

Πλήθος συμμετοχών 128
Το παιχνίδι απευθύνεται σε ενηλίκους άνω των 18

GAME SETTINGS

Tournament type: Free For All



Time Limit: 10 Minutes
Score Limit: 75 Kills

Χάρτες, όπλα και λεπτομέρειες για τα game settings θα ανακοινωθούν μετά το release του 
παιχνιδιού, πριν την έναρξη του τουρνουά.

SPORTSMANSHIP

Οι παίχτες πρέπει να σέβονται τις ετυμηγορίες των admin αλλά και τους αντιπάλους
τους.

Οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά θα τιμωρείται με αποκλεισμό.

FORFEIT POLICY

Όσοι παίκτες δεν εμφανιστούν τις ανακοινωθείσες ώρες δεν επικυρώνουν τη συμμετοχή 
τους και δεν θα αγωνιστούν στο τουρνουά.

5. Διάρκεια Διαγωνισμού

Το χρονικό διάστημα δηλώσεων συμμετοχής και διεξαγωγής στο Διαγωνισμό λήγει το Σάββατο
4 Νοεμβρίου 2017 (εφεξής «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται  ρητά ότι,  μετά  την πάροδο της  ως άνω ημερομηνίας  και  ώρας  λήξης,  καμία
συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της
συμμετοχής.  Τυχόν  υποβληθείσες  συμμετοχές  μετά  την ως  άνω ημερομηνία  και  ώρα λήξης
θεωρούνται  αυτοδικαίως  άκυρες  και  ουδέν  επάγονται  αποτέλεσμα,  ούτε  δεσμεύουν  τη
Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα blog.public.gr 

8. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής

Τα δώρα του Διαγωνισμού συνίστανται  σε (εφεξής  «τα Δώρα»): Κονσόλα  PS4,  Headsets &
Gaming Seats. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια / Διαφημιστική για το χρόνο
και  τρόπο παραλαβής των Δώρων τους  προφορικά κατά τη  λήξη του  παιχνιδιού  στο οποίο
κέρδισαν ή/και μέσω ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας (email)  μετά τη λήξη της Διάρκειας.  Θα
ζητούνται  από  το  νικητή  τα  πλήρη  στοιχεία  του  για  τη  δυνατότητα  εξακρίβωσης  της
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση
του  δώρου  βαραίνουν  το  νικητή.  Το  δώρο  είναι  προσωπικό,  δεν  μεταβιβάζεται  και  δεν
ανταλλάσσεται με μετρητά.



Η  παραλαβή  του  δώρου  θα  πραγματοποιείται  από  το  νικητή  με  την  επίδειξη  του  Δελτίου
Αστυνομικής  Ταυτότητάς  του  ή  άλλου  δημοσίου  εγγράφου,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η
ταυτότητα και ηλικία του νικητή.  O νικητής δικαιούται να παραλάβει το δώρο του εντός 10
ημερολογιακών  ημερών  από  την  ημερομηνία  ενημέρωσής  του  μετά  από  συνεννόηση  με  τη
Διοργανώτρια/Διαφημιστική.  Σε  περίπτωση  που  ο  νικητής  δεν  παραλάβει  εντός  10
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του για λόγους που δεν αφορούν τη
Διοργανώτρια  ή/και  τη  Διαφημιστική,  αμελήσει,  αδιαφορήσει,  αρνηθεί  το  δώρο  το  οποίο
δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό
του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το Δώρο αυτό.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας,
η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο νικητή το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε
και  θα  απαλλάσσεται  από κάθε  ευθύνη  και  δε  θα  υποχρεούται  σε  προσφορά  εναλλακτικού
δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

7. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους
παρόντες  Όρους.  Αν  οποιοσδήποτε  ενδιαφερόμενος  δεν  αποδέχεται  τους  παρόντες  όρους,
υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν,
δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α)  η  ηλεκτρονική  διεύθυνση  (e-mail)  την  οποία  δηλώνουν  οι  συμμετέχοντες  στη  φόρμα
στοιχείων ανήκει στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ή έχουν τη συγκατάθεση του
κηδεμόνα τους για τη συμμετοχής τον διαγωνισμό σε περίπτωση ανηλίκου

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε
βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα
της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή
άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε)  ρητώς  συναινούν  στο  να  χρησιμοποιήσει  η  Διοργανώτρια  ή/και  η  Διαφημιστική  τα
προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) σύμφωνα
με την παράγραφο 9 κατωτέρω ,

(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια
για  την  προβολή  του  Διαγωνισμού,  των  αποτελεσμάτων  του,  συμπεριλαμβανομένης  της
ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας, τυχόν
δηλώσεων  και  φωνής  των  νικητών  (μέσω  τυχόν  φωτογραφιών,  ηχητικών  παραστάσεων  και
μαγνητοσκοπήσεων)  σε  οποιοδήποτε  μέσο  (ενδεικτικά  και  μη  περιοριστικά  τηλεόραση,
ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα
της  Διοργανώτριας  και  των  συνδεδεμένων  με  αυτήν  εταιρειών  ή/και  της  Διαφημιστικής,



YouTube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook,
Twitter κλπ),  σε  δημόσιους  χώρους  (ενδεικτικά  και  μη  περιοριστικά  γήπεδα,  δημόσιες
εκδηλώσεις  κλπ),  σε  οθόνες  σε  σημεία  πώλησης  και  σε  εσωτερικές  παρουσιάσεις,  για  την
πραγματοποίηση  προωθητικών  και  διαφημιστικών  ενεργειών  οποτεδήποτε,  παγκοσμίως.  Η
Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό
στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες
παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν
προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, των απόψεων που τυχόν
καταθέσουν  οι  παρευρισκόμενοι  συμμετέχοντες  μέσω  Facebook ή  video,  καθώς  και  κάθε
σχετικού  γεγονότος  για  διαφημιστικούς  λόγους,  χωρίς  την  υποχρέωση  προηγούμενης
ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και της
Διαφημιστικής  σε  περίπτωση  που  η  τελευταία  κρίνει  ότι  κάποιος  συμμετέχων  πρέπει  να
διαγραφεί  από  το  Διαγωνισμό  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στους  παρόντες  όρους
συμμετοχής.

8 Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Διοργανώτρια  δύναται  -  αλλά δεν  υποχρεούται  -  να  αποκλείσει  από τον  Διαγωνισμό,  σε
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι
πιθανό  να  έχει  χρησιμοποιήσει  (ή  να  έχει  αποπειραθεί  να  χρησιμοποιήσει)  αθέμιτα  μέσα
αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από
τους  παρόντες  όρους.  Ως αθέμιτα  μέσα νοούνται,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  η  χρήση
συσκευών,  μέσων,  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  ή/και  λογισμικού  προς  διευκόλυνση
αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Επιπλέον, δε θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια
αιδώ και  τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες  ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.  Επίσης,  θα
ακυρώνονται  συμμετοχές  με  περιεχόμενο  υβριστικό,  χυδαίο,  δυσφημιστικό,  επικίνδυνο,
ρατσιστικό,  που προσβάλλει  την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν  γένει  αντίκειται  στις  κείμενες
διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Οποιοσδήποτε  από τους  νικητές,  σε οποιοδήποτε  στάδιο μπορεί  να ακυρωθεί  για  τους  εξής
λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή
δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή
εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους
που ανάγονται στο πρόσωπό του.

9. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη



Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση
της,  να  τροποποιήσει,  ανακαλέσει,  παρατείνει  ή  μειώσει  τη  διάρκεια  του  Διαγωνισμού,  να
αλλάξει  το  προσφερόμενο  δώρο,  καθώς  και  να  μεταβάλλει  τους  όρους  αυτού  ή  /και  να
ματαιώσει  το  διαγωνισμό,  με  ανακοίνωση  στο  Διαδίκτυο.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η
Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε
περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε
δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται
να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια / Διαφημιστική για τυχόν άμεσες ή έμμεσες
ζημίες,  δαπάνες  και  έξοδα  που  μπορεί  να  προκύψουν  από τυχόν  διακοπή,  δυσλειτουργία  ή
καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και
υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια ή/και η
Διαφημιστική δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή
σελίδα  blog.public.gr κατά  το  χρόνο  διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  ή  για  φόρμες  που
απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.  Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με
τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

10. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι συμμετέχοντες  δεν  έχουν  ούτε  αποκτούν  κανένα  απολύτως  δικαίωμα  πάνω στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

11. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια θα κρατήσει  τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων,  είτε  δια
αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω
οποιουδήποτε  άλλου  προσώπου  που  μπορεί  να  διορίσει  (ο  «Εκτελών  την  Επεξεργασία»)
προκειμένου  να  διεκπεραιώσει  τη  διαχείριση  των  δεδομένων,  με  σκοπό  τη  διενέργεια  του
διαγωνισμού και τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της.
Η διοργανώτρια δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα σε εταιρείες του ομίλου της.

Η  επεξεργασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  από  τη  Διοργανώτρια  και  τον
Εκτελούντα  την  Επεξεργασία  γίνεται  σύμφωνα  με  το  ν.  2472/1997  (όπως  αυτός  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει) και την πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας.

Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα
δικαιώματα  των  άρθρων  11  (δικαίωμα  ενημέρωσης),  12  (δικαίωμα  πρόσβασης)  και  13
(δικαίωμα  αντιρρήσεως).  Για  τυχόν  άσκηση  των  σχετικών  δικαιωμάτων  από  τους
συμμετέχοντες, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2130163800.

12. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας



Οι  συμμετέχοντες  μεταβιβάζουν  οριστικά,  ανέκκλητα  και  ατελώς  στη  Διοργανώτρια
απεριόριστα,  παγκοσμίως  και  εις  το  διηνεκές,  το  σύνολο  των  δικαιωμάτων  πνευματικής
ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού,  φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο
και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και
της  συμμετοχής  τους  σε  αυτόν  (εφεξής  τα  «Έργα)  χωρίς  χρονικό,  γεωγραφικό  ή  άλλο
περιορισμό, προκειμένου η Διοργανώτρια να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων
και  να  έχει  το  δικαίωμα  πλήρους  και  αποκλειστικής  εκμετάλλευσης  αυτών,  καθώς  και  το
δικαίωμα παραχώρησης αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευση
αυτών,  με  οποιοδήποτε  μέσο  και  μορφή,  είτε  χρησιμοποιείται  σήμερα,  είτε  επινοηθεί  στο
μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε  τυχόν  παρατάσεων  και  ανανεώσεων  αυτής  και,  εν  συνεχεία,  εφόσον  είναι
δυνατόν, στο διηνεκές.

Η δια των παρόντων Όρων συμφωνημένη μεταβίβαση λαμβάνει χώρα χωρίς ο συμμετέχων να
δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή, η δε παραχωρούμενη δια των παρόντων όρων συναίνεση κάθε
συμμετέχοντος στην άσκηση από τη Διοργανώτρια των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται
ανωτέρω, αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, ο οποίος είναι δεσμευτικός
για  τον  συμμετέχοντα  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Νόμου περί  Προστασίας  της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993).

Επιπλέον, έκαστος συμμετέχων αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προβεί, μετά από αίτημα
της Διοργανώτριας και με έξοδά του, σε όλες τις επιπρόσθετες ενέργειες και πράξεις που τυχόν
θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των παρόντων Όρων και θα υπογράψει όλες τις αντίστοιχες
πράξεις  και  τα έγγραφα,  τα οποία μπορεί  να απαιτηθούν,  εύλογα,  από τη Διοργανώτρια,  με
σκοπό την παραχώρηση σε αυτή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα Έργα, καθώς και για
την προστασία και επιβολή αυτών των δικαιωμάτων.

13. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε  διαφορά  τυχόν  ανακύψει  σχετικά  με  τον  Διαγωνισμό  και  την  εφαρμογή  των
παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια
των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.  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.

14.Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε  πληροφορία σχετικά με  το διαγωνισμό οποιοσδήποτε  συμμετέχων ή τρίτος
μπορεί  να καλεί  στο τηλέφωνο:  210 6149074,  από Δευτέρα  έως Παρασκευή (εξαιρουμένων
αργιών) και από τις 10:00πμ έως τις 17:00μμ.


