ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «NERF SUPER SOAKER CONTEST»
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού - Διοργάνωση. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία HASBRO ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (εφεξής: «Διοργανωτής») διοργανώνει τον
διαγωνισμό «NERF SUPER SOAKER CONTEST» (εφεξής: «Διαγωνισμός»),με τους ακόλουθους όρους
συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Μαρία-Χριστίνα Πάτσιου, Αγίας
Παρασκευής 70, Χαλάνδρι, δυνάμει της υπ’ αρ. 193/2016 Πράξης Κατάθεσης.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες ή ανήλικοι ,
που διαμένουν στην Ελλάδα. Για παιδιά κάτω των 13 ετών, θα απαιτείται γονική συναίνεση του
ασκούντος την γονική μέριμνα αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω.
Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,
καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των
εργαζόμενων αυτών. Επίσης, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη του, είναι πιθανό να έχουν
χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή
τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς
ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα
αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.
Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε
υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες εκτός από τα έξοδα της υπηρεσίας σύνδεσής τους με το
διαδίκτυο, βάσει του τιμοκαταλόγου του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που έχουν επιλέξει. Η συμμετοχή
στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα,
γίνεται με τη δική τους βούληση και πάντοτε εφόσον διαβάσουν και συμφωνήσουν πρώτα με τους όρους
του Διαγωνισμού.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα
από 13/05/2017, ώρα 00:00 έως και 16/07/2017 ώρα 23:59 (εφεξής «Διάρκεια»).
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
4.1. Οι υποψήφιοι, μπορούν να συμμετάσχουν με τον εξής τρόπο στον Διαγωνισμό: μπαίνουν στην
ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.supersoaker.gr, όπου εκεί θα βρίσκουν όλες τις πληροφορίες που
χρειάζονται σχετικά με τον Διαγωνισμό και τον τρόπο συμμετοχής τους. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης θα
πρέπει να στείλει τα στοιχεία του στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supersoaker@hasbro.gr. Τα
ζητούμενα στοιχεία είναι ονοματεπώνυμο, ηλικία, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και να δηλώνει
πως αποδέχεται τους Όρους του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των 13 ετών,
θα πρέπει να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα αυτού, ο οποίος και θα αποδέχεται
τους Όρους Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
4.2. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να έχει μόνο μία συμμετοχή, όσα emails και αν στείλει. Σε περίπτωση
που η εταιρία λάβει παραπάνω από ένα email, έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα από αυτά.
4.3. Στις 19/7 και ώρα 16:00μ.μ., η εταιρία θα πραγματοποιήσει κλήρωση με παρουσία
συμβολαιογράφου, στα γραφεία της Hasbro, επί της οδού Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης, στο Μαρούσι, στην

οποία θα συμμετέχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές, για να αναδείξει οκτώ (8) νικητές και οκτώ (8)
αναπληρωματικούς.
5. Δώρα και τρόπος απονομής τους. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ
αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής:


Οκτώ (8) τεμάχια του κωδικού Β8246 - SUPER SOAKER DARTFIRE, για κάθε έναν (1) από τους
οκτώ πρώτους νικητές.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παράδοση των Δώρων. Οι Νικητές θα ενημερωθούν από τον
Διοργανωτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με οποιοδήποτε από τα μέσα που έχουν γνωστοποιήσει
στο Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 4 ανωτέρω. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου
στον Νικητή αυτού, θα γίνεται με την αποδοχή του Δώρου εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Αν ο
Νικητής δεν αποδεχτεί το Δώρο του στο προαναφερόμενο διάστημα, αυτομάτως το Δώρο θα μεταφέρεται
στον αναπληρωματικό. Επίσης, η κατακύρωση των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της
προσκόμισης στο Διοργανωτή από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 7
κατωτέρω.
Τα Δώρα θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς από το Διοργανωτή στους αντίστοιχους Νικητές εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση των Δώρων σε αυτούς, εκτός εάν οι Νικητές
διαμένουν εντός του Ν. Αττικής, οπότε και θα μπορούν να παραλάβουν οι ίδιοι, αυτοπροσώπως με
επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή αντίστοιχου αποδεικτικού δημόσιου εγγράφου τα
Δώρα τους από τις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή, οδός Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, 15126, Μαρούσι,
τηλέφωνο 2106141480 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 10:00 έως τις 17:00.
Ρητά, δηλώνεται ότι τα Δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή και ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως. Επιπλέον,
είναι προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, βάσει όσων προβλέπονται στο παρόν, και αποκλείεται η
ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους.
7. Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων. Η κατακύρωση των ανωτέρω Δώρων του Διαγωνισμού τελεί υπό την
αίρεση της υπογραφής από τους αντίστοιχους Νικητές των Δώρων αυτών σχετικής δήλωσης αποδοχής
του. Σε περίπτωση που ο Νικητής του σχετικού Δώρου είναι κάτω των 13 ετών, η σχετική δήλωση θα
υπογράφεται από τον ασκούντα την γονική μέριμνα αυτού. Σε περίπτωση που ο Νικητής του σχετικού
Δώρου δε δεχθεί να υπογράψει την ανωτέρω δήλωση αποδοχής του Δώρου του, το πρόσωπο αυτό χάνει
οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού. Επιπλέον, προϋπόθεση κατακύρωσης των Δώρων είναι η
επίδειξη από τους Νικητές του Διαγωνισμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου
εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των εν λόγω Νικητών.
8. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε
περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου, τα ονόματα των νικητών. Όποιος, συμμετέχει στο
Διαγωνισμό λογίζεται ότι δίνει τη συναίνεσή του για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.
9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα
ανωτέρω Δώρα, για τα οποία οι Νικητές του Διαγωνισμού, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους
κατασκευαστές των Δώρων ή στις αντιπροσωπίες αυτών. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην
περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση
συμμετοχής Υποψηφίου ή Ψηφοφόρου στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και
για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή

παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα
ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.
10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο
Χαλανδρίου Μαρία-Χριστίνα Πάτσιου οδός Αγίας Παρασκευής 70, τηλέφωνο 2106811092 και έχουν
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.supersoaker.gr. Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται με έξοδά του να
λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω
Συμβολαιογράφο.
11. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό
μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο:2106141480, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και
από τις 10:00 έως τις 15:00.
12. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την
επεξεργασία, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στους παρόντες Όρους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του Διαγωνισμού, την
ανάδειξη των Νικητών, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των
αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Εννοείται ότι μετά την παράδοση των
Δώρων οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων, των Νικητών ή και τυχόν
αναπληρωματικών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση 60 ημερών, εκτός αν άλλως
επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα
διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’
εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών και στην
απονομή/ παράδοση των Δώρων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από
τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2106141480.
13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους
παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας του Διαγωνισμού) ή να αλλάξει τα
προσφερόμενο Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του,
ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/
τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του
παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της
χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θα
θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον το
Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε
νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε απόδοση των μη
παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό
δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
15. Αποδοχή των Όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων Όρων.

