Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» – Όροι και Κανονισμοί
1. Διοργανώτρια Εταιρεία:
Ο διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» διοργανώνεται από και
ανήκει στην εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ, 347 Λεωφόρος
Λεμεσού, βιομηχανική περιοχή Νήσου 2571 / Τ.Κ.:17102, 2261
Λευκωσία – Κύπρος (η «Εταιρεία»).
2. Ημερομηνίες ισχύος διαγωνισμού:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 22 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και
την 18 Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένων και των δύο
ημερομηνιών.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορεί να είναι οποιασδήποτε
ηλικίας άνω των 13 ετών και να είναι μόνιμοι κάτοικοι της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συμμετοχές από ανήλικους
ενθαρρύνονται όπως γίνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους.
4. Διαδικασία για Συμμετοχή
(α) Οι διαγωνιζόμενοι θα προμηθεύονται το φυλλάδιο της
Εταιρείας με τους εξής τρόπους: Από τη σελίδα της Εταιρείας στο
facebook, από διάφορα σημεία των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας (πχ Υπεραγορές Άλφα Μέγα, θέατρο «Η ωραία
κοιμωμένη») και από άλλα σημεία στα οποία ενδέχεται να έχει
δραστηριότητες η Εταιρεία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού.
(β) Οι διαγωνιζόμενοι θα χρωματίζουν το γαλατάκι το οποίο θα
βρίσκεται στο φυλλάδιο.
(γ) Οι διαγωνιζόμενοι θα αναρτούν την φωτογραφία στο
facebook ή στο instagram.

(δ) Για να συμπεριληφθεί στο διαγωνισμό η φωτογραφία πρέπει
να αναρτάται το hashtag #galataki και να γίνεται tag
@CharalambidesChristis.
(ε) Στην συνέχεια θα γίνονται κληρώσεις για ανάδειξη νικητών
του διαγωνισμού. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις
ακόλουθες ημερομηνίες η ώρα 10.00 το πρωί: 31/10/2016,
07/11/2016, 14/11/2016, 21/11/2016, 28/11/2016, 05/12/2016,
12/12/2016 και 19/12/2016.
(στ) Ο νικητής θα ενημερώνεται με ένα ή με περισσότερους από
τους ακόλουθους τρόπους: από την σελίδα του facebook της
Εταιρείας, με προσωπικό μήνυμα μέσω του facebook ή του
instagram, με το να γίνεται tag σε οποιαδήποτε ανάρτηση στο
facebook ή του instagram της Εταιρείας ή με οποιονδήποε άλλο
τρόπο μέσω του facebook ή του instagram. Ο νικητής θα
ανακοινώνεται μέχρι τις 12:00 της ημέρας, κατά την οποία
αναδείχτηκε νικητής.
(ζ) Ο νικητής πρέπει μέσα σε 7 μέρες να επικοινωνήσει με την
Εταιρεία ούτως ώστε να διεκδικήσει το δώρο του. Σε περίπτωση
κατά την οποία ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσα
στο διάστημα αυτό, ο νικητής χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει
το δώρο του και η Εταιρεία έχει την διακριτική ευχέρεια, αν δεν
υπάρχουν επιλαχόντες, να κάνει νέα κλήρωση.
(η)
Ο νικητής κάθε διαγωνισμού (ή ο γονέας του αν είναι
ανήλικος) θα πρέπει να αποταθεί προσωπικά στα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρείας, 347 Λεωφόρος Λεμεσού, Βιομηχανική
Περιοχή Νήσου στην Λευκωσία όπου και τα βραβεία θα είναι
διαθέσιμα και ενδεχομένως να του ζητηθεί να επιδείξει την
ταυτότητα του ούτως ώστε να επαληθευτεί ότι είναι όντως ο
νικητής του διαγωνισμού.
(θ) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επιτρέπεται να
αναρτήσουν περισσότερες από μία φωτογραφίες για τον
διαγωνισμό.
(ι) Κάθε κλήρωση θα συμπεριλαμβάνει όλες τις αναρτημένες
φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένου αυτών οι οποίες
αναρτήθηκαν για τις κληρώσεις των προηγούμενων εβδομάδων

και εξαιρουμένων αυτών που είχαν κερδίσει στην προηγούμενη
κλήρωση.
(κ) Το δώρο του διαγωνισμού δεν είναι μεταβιβάσιμο και επίσης
κανένα δώρο δεν μπορεί να ανταλλαγεί ή να εξαργυρωθεί με
χρήματα.
(λ) Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί να
παραδώσει οποιοδήποτε δώρο στην περίπτωση που υπάρχουν
αμφιβολίες σχετικά με την γνησιότητα/αυθεντικότητα της
συμμετοχής ενός νικητή ή/και στην περίπτωση που ένας νικητής
δεν καταφέρει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους
όρους και κανονισμούς του διαγωνισμού που αναφέρονται στον
παρόν κείμενο.
5. Δώρα :
Ο κάθε νικητής θα κερδίσει 30 γαλατάκια των 250 ml με γεύση
της επιλογής του σοκολάτα ή μπανάνα.
6. Όροι και Κανονισμοί που αφορούν τα δώρα του
διαγωνισμού :
(α) Ο τύπος ή / και οι προδιαγραφές του κάθε δώρου δύναται να
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση από την Εταιρεία ή
τους συνεργάτες αυτής.
(β) Με την αποδοχή οποιουδήποτε δώρου οι νικητές επιτρέπουν
στην Εταιρεία να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους, την ηλικία και
τις πόλεις διαμονής τους μέσω δημόσιων ανακοινώσεων και των
μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η δραστηριότητα αυτή δεν
περιορίζεται στη χρήση του ονόματος των νικητών, αλλά μπορεί
να
συμπεριλαμβάνει και την εικόνα αυτών – είτε μέσω
φωτογραφίας ή κινηματογραφικού φιλμ. Οι νικητές του
διαγωνισμού συμφωνούν ως προς τη συμμετοχή τους σε
οποιαδήποτε προγραμματισμένη φωτογράφηση ή / και
οποιοδήποτε άλλη προωθητική ή / και επικοινωνιακή ενέργεια
που θα απαιτηθεί από την Εταιρεία στα πλαίσια του διαγωνισμού.

Η αποδοχή του δώρου από τον νικητή προϋποθέτει την αποδοχή
του συγκεκριμένου όρου.
7. Προσωπικά δεδομένα
Όλοι οι νικητές στον διαγωνισμό συμφωνούν όπως τα
ονόματα τους, οι αριθμοί τηλεφώνου τους, οι διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους - και οποιεσδήποτε άλλες
προσωπικές πληροφορίες δίδονται στην Εταιρεία κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού - καταχωρούνται σε ιδιωτική βάση
δεδομένων της Εταιρείας. Η διαχείριση των προσωπικών
δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας
των Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που
οποιοσδήποτε συμμετέχων στο διαγωνισμό επιθυμεί την
απόσυρση των προσωπικών του στοιχείων από τη βάση
δεδομένων της Εταιρείας, μπορεί να επικοινωνήσει με την
Εταιρεία τηλεφωνώντας στο 70006455 / 22 357200 ή μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο
ageorgiou@chandch.com – Δευτέρα με Παρασκευή σε ώρες
γραφείου.
Διάφορα:
8. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή
ανακαλέσει το διαγωνισμό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
αυτή τη περίπτωση, οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με
δώρα του διαγωνισμού – έπειτα από αλλαγή ή ανάκληση είναι άκυρες.
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9. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν θα έχουν κανένα
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα
διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τις αναρτημένες
φωτογραφίες τους. Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν
στην Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε λόγο τον οποίο η ίδια κρίνει
σκόπιμο οποιανδήποτε από τις αναρτημένες φωτογραφίες.

10. Οποιαδήποτε αντιδικία ή αμφισβήτηση σχετικά με το
διαγωνισμό ή τους όρους αυτού θα παραπεμφθεί σε διαιτησία,
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα διοριστεί ένας διαιτητής και η
απόφαση του θα είναι οριστική και δεσμευτική προς όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη.
11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την άνευ όρων
αποδοχής όλων των Όρων και Κανονισμών του διαγωνισμού
όπως αναφέρονται πιο πάνω.
12. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί του διαγωνισμού έχουν
κοινοποιηθεί στο κοινό μέσω της σελίδας του facebook της
Εταιρείας: https://www.facebook.com/charalambideschristis/. H
ιστοσελίδα αυτή γνωστοποιήθηκε στους καταναλωτές μέσω του
φυλλαδίου. Αντίγραφα των Όρων & Κανονισμών διατίθενται από
την Εταιρεία τηλεφωνώντας στο 70006455 / 22 258200, ή μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο ageorgiou@chandch.com –
Δευτέρα με Παρασκευή, ώρες εργασίας.

