ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΕΣΑΚΕ διενεργεί διαγωνισµό υπό τους ακόλουθους όρους:

1. ∆ιενεργείται διαγωνισµός µε δώρο την Επίσηµη Μπάλα Spalding της Basket League ΟΠΑΠ
2013-14 µε την υπογραφή του αγαπηµένου παίκτη του νικητή.
2. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραµµένοι χρήστες στο
Facebook και είναι οι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος.
3. Αποκλεισµός ∆ιαγωνιζοµένων. Στον ∆ιαγωνισµό δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι
απασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής στο ∆ιοργανωτή, καθώς
και οι συγγενείς τους α’ βαθµού.
4. ∆ιάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ∆ιαγωνισµός ξεκινάει την 24 Οκτωβρίου 2013 και
ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 17:00. Ο νικητής αναδεικνύεται
αυτόµατα από την εφαρµογή µε βάση τις ψήφους που έχει λάβει η κάθε φωτογραφία και
ανακοινώνεται την Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2013.
∆ιευκρινίζεται ρητά ότι, µετά τη λήξη του ∆ιαγωνισµού, οι συµµετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
5. Τρόπος Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό
θα πρέπει να προβούν στην λήψη µιας φωτογραφίας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Basket
League ΟΠΑΠ 2013-14 και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email media@esake.gr µε την
ένδειξη ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FACEΒOOK συνοδευόµενη µε τα στοιχεία τους (Ονοµατεπώνυµο και
τηλέφωνο επικοινωνίας).
Ο διοργανωτής θα αναρτήσει την φωτογραφία που θα αποστείλει κάθε διαγωνιζόµενος στο
προφίλ του ΕΣΑΚΕ στο Facebook.
∆ιευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής του ∆ιαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείει όσες
φωτογραφίες δεν συνάδουν µε το ύφος του διαγωνισµού, δεν αφορούν αγώνες της Basket
League ΟΠΑΠ 2013-14 καθώς και όσες είναι προσβλητικές, ρατσιστικές, έχουν ανάρµοστο
περιεχόµενο ή γενικότερα αντιβαίνουν τους κανονισµούς λειτουργίας του Facebook.

Όλες οι φωτογραφίες ανήκουν στον χρήστη και καµία αξίωση πνευµατικών δικαιωµάτων δεν
υπάρχει από τους διοργανωτές του ∆ιαγωνισµού. Η φωτογραφία που κερδίζει είναι αυτή που θα
συγκεντρώσει τα περισσότερα likes µέχρι την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 17:00
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Ο χρήστης που θα έχει προβεί στις ανωτέρω υπό όρο 5
ενέργειες και η αναρτηµένη µέσω του ΕΣΑΚΕ φωτογραφία του θα έχει συγκεντρώσει τα
περισσότερα κλικ αρεσκείας (ενδείξεις «Like»), µέχρι και την 27η Νοεµβρίου 2013 και ώρα 17:00,
θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισµού. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι µετά την παρέλευση της άνω
ηµεροµηνίας και ώρας, οι οποιεσδήποτε ενέργειες τυχόν µεταβάλλουν το µέχρι τότε
αποτέλεσµα, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες και θα παράγουν κανένα
αποτέλεσµα, ούτε θα δεσµεύουν πλέον οιονδήποτε, ο δε διαγωνισµός θα θεωρείται οριστικώς
περατωθείς, όλα δε τα κλικ αρεσκείας (οι αναρτήσεις της ένδειξης “like”), που θα γίνονται µετά
την πάροδο της ηµεροµηνίας και ώρας αυτής, δεν θα λαµβάνονται υπόψη στα πλαίσια του
παρόντος διαγωνισµού. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, η ∆ιοργανώτρια θα πραγµατοποιήσει την
28/11/2013 και ώρα 15:00, ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία αυτής (Αµαρυσίας Αρτέµιδος και
Γ. Πιτταρά, Μαρούσι), θα υπάρξει δε σχετική ενηµέρωση
8 ∆ώρο Ο νικητής κερδίζει την Επίσηµη Μπάλα Spalding της Basket League ΟΠΑΠ µε την
υπογραφή του αγαπηµένου του παίκτη
Το ως άνω δώρο που θα διατεθεί από τη ∆ιοργανώτρια στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισµού,
ορίζεται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή του µε άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του µε
µετρητά.
9. Ενηµέρωση για την Παραλαβή των ∆ώρων. Τα στοιχεία του νικητή του διαγωνισµού θα
ανακοινωθούν στον ∆ιαδικτυακό Τόπο www.esake.gr και ο νικητής θα ενηµερωθεί από τον
∆ιοργανωτή µε σχετικό ηλεκτρονικό προσωπικό µήνυµα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία µε τον νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε
(15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της ανάδειξης του

και αποστολής σε αυτόν

σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού µηνύµατος, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν
αναρτηθεί στον ανωτέρω ∆ιαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο µε το

∆ιοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος τηλεφωνικά στο 210 7565503 - 4, το
πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού ∆ώρου το οποίο µεταβιβάζεται
στον αµέσως επόµενο διαγωνιζόµενο του οποίου η φωτογραφία θα έχει συγκεντρώσει τα
περισσότερα κλικ αρεσκείας (ενδείξεις «Like»). Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η
συµµετοχή του στο διαγωνισµό δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση
που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο. Αντίστοιχα και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω
συνθήκες, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τον επιλαχόντα εντός
χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της ανακοίνωσης
του νικητή και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού µηνύµατος, ή παρά το
γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω ∆ιαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησε
για οποιοδήποτε λόγο µε το ∆ιοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος τηλεφωνικά
στο 210 7565503-4, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού ∆ώρου
το οποίο µεταβιβάζεται στον επόµενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που ούτε ο νικητής ούτε κανείς
από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µαζί του σύµφωνα µε
τα παραπάνω, τότε ο διοργανωτής θα εξετάσει εκ νέου το διαγωνισµό και θα εκδόσει σχετική
ανακοίνωση µε την απόφασή του.
10. Ευθύνη. Ο ∆ιοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό
λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συµµετοχής στο σύστηµα του ∆ιαδικτυακού Τόπου.
Ο ΕΣΑΚΕ, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε
ζηµία προέρχεται από ή συνδέεται µε τη πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου ∆ιαγωνισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριµένο
διαγωνισµό µε κανέναν τρόπο.
11. ∆ηµοσιότητα. Οι όροι συµµετοχής του ∆ιαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στον ∆ιαδικτυακό
Τόπο www.esake.gr .
12. Προσωπικά ∆εδοµένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η
έµπρακτη συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης
συναίνεσης των συµµετεχόντων προς τον ΕΣΑΚΕ, προκειµένου να προβαίνει κατά την εύλογη

αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και
δηµοσίευση του ονόµατος τους.
Οι συµµετέχοντες µε τη συµµετοχή τους παρέχουν στο ∆ιοργανωτή τη συγκατάθεση και την
άδειά τους σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία
των προσωπικών τους στοιχείων και δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό. Σε σχέση µε τέτοια
αρχεία δεδοµένων, οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή
προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία που τους αφορούν.
Επιπλέον, οι συµµετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον ∆ιοργανωτή όπως
επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και µόνο σε πρόσωπα τα
οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του ∆ιοργανωτή,
ενδέχεται να εµπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του ∆ιαγωνισµού και στην απόδοση του
∆ώρου σε αυτόν
13. Ειδικοί όροι ∆ιαγωνισµού – Πνευµατικά δικαιώµατα. Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες
που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να µην παραβαίνουν διατάξεις της νοµοθεσίας, να µην είναι
προσβλητικές, ανήθικου περιεχοµένου και άσχετες µε το ορισθέν θέµα, άλλως η διοργανώτρια
θα έχει το δικαίωµα να τις διαγράφει χωρίς καµία προειδοποίηση. Επίσης, η λήψη της
φωτογραφίας θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συµµετέχοντα και να αποτελεί δικό του
πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωµίας ή αµφισβήτησης επί των
δικαιωµάτων αυτών, η ∆ιοργανώτρια δεσµεύεται να προβαίνει σε διαγραφή της φωτογραφίας
χωρίς καµία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η διαφορά θα διευθετείται µεταξύ των
ενδιαφεροµένων. Επίσης τα µέρη δεσµεύονται ότι η χρήση των ως άνω φωτογραφιών θα γίνει
αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση δεν θα
έχουν εµπορικό χαρακτήρα.
Κάθε συµµετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόµατος και της φωτογραφίας του, άνευ
οιουδήποτε χρηµατικού ανταλλάγµατος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.

Απαγορεύεται αυστηρά η µε οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των
όρων του παρόντος, µε σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού ή την επιρροή µε αυτοµατοποιηµένο ή αθέµιτο µέσο της εγκυρότητας των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ή του καθορισµού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος
συµµετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, µε απατηλά
µέσα, δεν θα του απονεµηθεί το δώρο του ή θα απόλλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωµα κατοχής
του, η δε ∆ιοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώµατός της εναντίον
του εν λόγω συµµετέχοντα.
14. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων. Ο ∆ιοργανωτής επιφυλάσσεται του
δικαιώµατός του να µεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισµού, να
συντοµεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει µε προηγούµενη ανακοίνωσή
του µε κάθε πρόσφορο προς τούτο µέσο, επίσης να αντικαταστήσει το δώρο µε άλλο ίσης αξίας
και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισµού µε έγκαιρη ενηµέρωση των
συµµετεχόντων από την σελίδα www.esake.gr. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι µετά τη λήξη της
προθεσµίας αποστολής των συµµετοχών στο διαγωνισµό, µετά την τυχόν συντόµευση της
προθεσµίας ή την ανάκληση του από τη ∆ιοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να
λαµβάνονται συµµετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν
κανένα πλέον αποτέλεσµα έναντι οποιουδήποτε.
15. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το
Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο
µέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.
16. Αποδοχή των όρων. Η συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό, σηµαίνει ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων όρων συµµετοχής στο σύνολό τους. Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν
και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη ∆ιοργανώτρια
δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβληµάτων του δικτύου.
Γενικότερα, η συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορεί να τύχει µεταβολών ή διακοπών που
εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής
δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες

είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του ∆ιοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καµία ευθύνη για
όλους τους ανωτέρω λόγους. Ο ∆ιοργανωτής δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους
που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συµµετοχών αποτύχει
ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούµενα από αυτόν αρχεία καταστραφούν, µερικά ή ολικά.

