Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στους
διαγωνισµούς του ecozen.gr.
1. Η εταιρεία “KTISIS”, µε έδρα στην οδό Νέο Ρύσιο, Θέρµη Θεσσαλονίκης
(ΤΚ. 57001), ιδιοκτήτρια του ecozen.gr (στο εξής “διοργανώτρια εταιρεία”
ή “Διοργανωτής"), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισµό σε συνεργασία
µε την εταιρία “ΕΛΛΗΝΑΙΡ ΑΕ” (στο εξής “χορηγός”), θυγατρική του
Mouzenidis Group, µε έδρα στο 14ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/
ΝΙΚΗΣ-Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΘΜ, 57001, ΘΕΡΜΗ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
2. Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωµα να µεταβάλει κατά την κρίση της
τη διάρκεια του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωση τους προς το κοινό
τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.
3. Στον παρόντα διαγωνισµό απαγορεύεται να λάβουν µέρος οι εργαζόµενοι
στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθµού.
4. Σε περίπτωση πολλαπλών συµµετοχών (πολλαπλή συµµετοχή θεωρείται
και αυτή µε διαφορετικό e-mail εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως
έγκυρη συµµετοχή λαµβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.
5. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε µεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται µε
χρήµατα, ούτε µε άλλα δώρα.
6. Οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν µε
κλήρωση.
7. Ο νικητές ανακοινωθούν στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
8. Για τις λεπτοµέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα
ενηµερωθούν στον αριθµό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά την
εγγραφή τους ή µε το email που έχουν δηλώσει. Κατά την ενηµέρωση θα
εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών, θα κατοχυρώνεται το δώρο και θα
προσδιορίζεται η ηµεροµηνία παραλαβής των δώρων.
9. Τα δώρα θα παραλαµβάνονται από τους δικαιούχους µε την επίδειξη
επικυρωµένου φωτοαντίγραφου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου στον τόπο τον οποίο θα υποδείξει η διοργανώτρια.
10.Σε περίπτωση που οι νικητές από τη στιγµή που ενηµερωθούν, αρνηθούν
το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους µέχρι και 7
ηµέρες τότε ακυρώνεται ο παρόντας διαγωνισµός.
11.Σε περιπτώσεις που µε οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι
συµµετοχής, το δώρο ακυρώνεται και οι εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε
σχετική ευθύνη.
12.Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, ανακαλέσει,
παρατείνει ή µειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισµού, να αλλάξει τα

προσφερόµενα δώρα µε άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας,
χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους
διαγωνιζοµένους καθώς και να µεταβάλλει τους όρους και τις ηµεροµηνίες
συµµετοχής ή και να µαταιώσει τον διαγωνισµό. Οι συµµετέχοντες
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισµός δύναται να
επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να µαταιωθεί οριστικά,
λόγω προβληµάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος,
πράγµα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα
πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και
ελέγχου τους.
13.Ο Διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά αρµόδιος για την επίλυση
οιουδήποτε θέµατος ανακύψει σε σχέση µε τον ως άνω διαγωνισµό.
14.Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώµατα των
δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του
διαγωνισµού.
15.Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώνει συµµετοχές
ενδιαφερόµενων στο διαγωνισµό, µεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα
στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και
του Χορηγού , τα ήθη και έθιµα γενικότερα κ.λ.π.
16.Η συµµετοχή στον διαγωνισµό, σηµαίνει και την αυτόµατη συναίνεση,
έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευµατικών δικαιωµάτων των συµµετεχόντων
για σκοπούς του διαγωνισµού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να
δηµοσιεύσει και να χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τον
κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλµς και βίντεο και ενδεχοµένως να
χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την
απονοµή και την πραγµατοποίηση των επάθλων του διαγωνισµού εφόσον
πρόκειται µόνο για διαφηµιστικό σκοπό του συγκεκριµένου διαγωνισµού.
17.Η συµµετοχή στον διαγωνισµό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων συµµετοχής και των κανονισµών του παιχνιδιού και
συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και των ΧΟΡΗΓΩΝ. Επίσης, η συµµετοχή στο
διαγωνισµό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του
Διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσµατα και να εξάγει τους νικητές. Οι
σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε
αναθεωρούνται.
18.Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση µε τον διαγωνισµό
µεταξύ των παικτών που θα συµµετάσχουν αφενός και του Διοργανωτή ή /
και Χορηγού αφετέρου και η οποία σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τον

διαγωνισµό ή έχει αυτήν ως αφορµή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό
δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.»

