
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : «LG AegeanBall Festival» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 Οι  κάτωθι εταιρείες: 1)  η εταιρεία  με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον 

διακριτικό τίτλο «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, 

επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 1 (με Α.Φ.Μ. 999864804, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)  (στο 

εξής η «Διοργανώτρια»), και η εταιρεία «Eurohoops  Limited  »   που εδρεύει στην Κύπρο, 

Αγαμέμνονος 10, Λευκωσία (CY10341494O), η οποία θα καλείται στο εξής συνδιοργανώτρια 

διοργανώνουν  προωθητική ενέργεια  με τίτλο: «LG AegeanBall Festival» η  οποία  θα 

διεξάγεται Διαδικτυακά (εφεξής « Προωθητική Ενέργεια ». Σκοπός των παρόντων 

αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην 

Προωθητική Ενέργεια   και της ανάδειξης των νικητών της Προωθητικής ενέργειας . Οι 

παρόντες Όροι είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό ιστότοπο eurohoops.net. 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 

Κερδίστε ΔΩΡΕΑΝ την συμμετοχή της ομάδας σας (τέσσερα άτομα) στο LG AegeanBall 

Festival καθώς και τα μεταφορικά και την διαμονή σας στη Σύρο! 

   

Η LG και το Eurohoops σας προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο τουρνουά 

μπάσκετ  LG AegeanBall Festival 2017 το οποίο θα διεξαχθεί στη Σύρο από την  28/6/2017 

έως την 2/7/2017   και να γνωρίσετε από κοντά ένα μεγάλο αστέρι του basket ! Πως; 

  

Δηλώστε συμμετοχή με άλλους τρεις συμμετέχοντες  φίλους σας, απαντήστε σωστά στο 

ποιοι αστέρες του μπάσκετ θα συμμετέχουν στο LG AegeanBall Festival και κερδίστε την 

συμμετοχή σας! 

  

Το θέλω! 

  

Όροι συμμετοχής  της προωθητικής ενέργειας  



   

1. ΤΙΤΛΟΣ 

Ο τίτλος  της προωθητικής ενέργειας είναι: LG AegeanBall Festival 2017 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω 

των 18 ετών. Αποκλείονται της συμμετοχής  στην προωθητική ενέργεια οι εργαζόμενοι στην 

εταιρεία LG Electronics  Ελλάς ΑΕ, Eurohoops Limited, VIRAL-LOOPS και GROWTHROCKS 

καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Νομικά πρόσωπα ή web-sites εξαιρούνται 

αυτόματα από την προωθητική ενέργεια και δεν μπορούν να θεωρούνται συμμετέχοντες. 

3.    ΕΠΑΘΛO 

3.1 Νικητές  της προωθητικής ενέργειας θα είναι ένα άτομο που θα δηλώσει και άλλους 3 

συμμετέχοντες. Κατόπιν θα κληρωθούν και  5 επιλαχόντες σε περίπτωση που ο νικητής δεν 

παραλάβει το δώρο του ή δεν αποδεχθεί το δώρο του  ή αποκλεισθεί από αυτό για τους 

λόγους που προαναφέρονται στο άρθρο 6.  

3.2. Τα δώρα  της προωθητικής ενέργειας θα είναι: 

o 4 συμμετοχές (1 ομάδα) για το LG AegeanBall Festival 2017 

o 4 ακτοπλοϊκά εισιτήρια (με επιστροφή) Πειραιάς – Σύρος (Αναχώρηση 30/6/2017 – 

Επιστροφή 3/7/2017) 

o 3 διανυκτερεύσεις στη Σύρο σε δύο δίκλινα δωμάτια (30/6 – 3/7) 

   

3.3 Η απονομή των επάθλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 

παρούσης. 

3.4 Τα διατιθέμενα προς τους νικητές έπαθλα παρέχονται από τηνΔιοργανώτρια LG 

Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και διατίθενται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες 

της. 

3.5 Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται δυνάμει της παρούσας προωθητικής  

ενέργειας  και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας. Κατ’ επέκταση τα έπαθλα μπορούν μόνο 

να κερδιθούν στο πλαίσιο  της παρούσης  προωθητικής ενέργειας. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

4.1. Όσοι συμπληρώσουν σωστά, υπό το χρονικό διάστημα διάρκειας   της προωθητικής 

ενέργειας, την ερώτηση  της προωθητικής ενέργειας μετέχουν σε κλήρωση η οποία θα γίνει 

με αυτοματοποιημένο τρόπο ο οποιος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από την 

εταιρεία  Eurohoops  όπου ο νικητής θα δηλώσει άλλους τρεις συμμετέχοντες που 

κερδίζουν βάσει του άρθρου 3.2 της παρούσης.  



4.2 Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 26 Ιουνίου 2017 από το Eurohoops.net. 

4.3 Ο νικητής και η ομάδα του αποδέχονται ότι για την απονομή του επάθλου τους 

αποτελεί προυπόθεση η συμμετοχή τους σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Σύρο 

για το σκοπό πρόωθησης της εν λόγω ενέργειας  και αντίστοιχα η επικοινωνία των δράσεων 

αυτών στα μέσα που αναφέρονται στο 9.1. 

4.4.  Οι νικητές εκτός από το έπαθλο που θα κερδίσουν  ( εισιτήρια και διαμονή στη Σύρο) 

θα μπορούν να παίξουν στο τουρνουά μπάσκετ LG AegeanBall Festival 2017, να  γνωρίσουν 

από κοντά γνωστούς παίχτες του μπάσκετ, να συνομιλήσουν μαζί τους λαμβάνοντας 

συμβουλές  από έμπειρους παίχτες  και γενικότερα να απολαύσουν αυτή τη μοναδική  

εμπειρία του μπάσκετ.. 

4.5. Κατά τη  διάρκεια της εμπειρίας αυτής μαζί τους θα βρίσκονται στελέχη από τις 

διοργανώτριες εταιρείες , που θα τους ενημερώνουν για τη ροή του προγράμματος στη 

Σύρο , θα μπορούν να τους φωτογραφήσουν ή και να τους βιντεοσκοπήσουν για τον σκοπό 

προώθησης της εν λόγω ενέργειας, χρησιμοποιώντας το υλικό αυτό σε διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που αναλύονται κατωτέρω (αρ. 9.1) και υπό την προϋπόθεση 

έγγραφης συναίνεσης των νικητών. 

  

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

5.1 Η προωθητική ενέργεια ξεκινά στις 14/06/2017 και λήγει στις 25/06/2017.  

5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και 

το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με 

κάθε πρόσφορο μέσο. 

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 

6.1 Εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ως άνω ημερομηνία λήξεως του Διαγωνισμού θα 

πραγματοποιηθεί έλεγχος ως προς τον νικητή (ως προς το αν έχει κάνει κάποιες 

κακόβουλες ενέργειες κατά την συμμετοχή του δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα 

για την ανάδειξη του) Η διοργανώτρια έχει την διακριτική ευχέρεια να αποκλείσει κάποιον 

από το δώρο αν τυχόν αποδειχθεί ότι έχει χρησιμοποιήσει τέτοια μέσα.  Σε περίπτωση που 

αποκλειστεί ο νικητής για τους προαναφερθέντες λόγους , νικητές θα είναι οι πέντε (5) 

επιλαχόντες που είναι οι επόμενοι στην σειρά.  Ο πρώτος στην σειρά επιλαχών θα μπορεί 

να επιλέξει τρεις φίλους του εκ των συμμετεχόντων για να πάνε σαν ομάδα στην Σύρο.  

6.2 Η ανακοίνωση των νικητών με το ονοματεπώνυμο και το email θα γίνεται σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 9. 

6.3 Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους νικητές με σχετικό email (ηλεκτρονικό μήνυμα) 

που θα αποστείλει στη διεύθυνση που οι  νικητές έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους  

στην προωθητική ενέργεια.  Κατόπιν τούτου,  οι νικητές ( ένας συν τρεις από τους  

συμμετέχοντες  που θα δηλώσει ο νικητής )  οφείλουν  να επικοινωνήσουν εντός το 

αργότερο μίας (1) ημέρας μετά την ανακοίνωση του νικητή, ώστε να βεβαιώσουν  την 



αποδοχή του επάθλου προκειμένου να μπορούν να το παραλάβουν εντός μιας (1) ημέρας  

από την αποδοχή του επάθλου.  

  Οι νικητές υποχρεούνται κατά την παραλαβή του επάθλου να επιδείξουν κάποιο επίσημο 

έγγραφο ταυτοποίησης του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, 

διαβατήριο κλπ). 

 

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ 

7.1 Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 3 της παρούσης. 

7.2 Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου  

ή  οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του, ( όπως, διατροφή κατά  τη 

διάρκεια της διαμονής κλπ ) πέραν των οριζομένων στο άρθρο 3.2    θα επιβαρύνουν 

αποκλειστικά τους νικητές. 

7.3 Το έπαθλο, είτε  παρέχεται από  την Διοργανώτρια, είτε διατίθεται από τρίτους για τους 

σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, παραλαμβάνεται από τους νικητές σύμφωνα με τις 

οδηγίες που θα τους δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, 

 

 

 

7.4 Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία 

απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε 

βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για 

έπαθλα που διατίθενται από τρίτους η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην 

καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες 

που οι τρίτοι που διαθέτουν το έπαθλο έχουν δώσει σε αυτήν. 

7.5 Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του 

επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή. 

7.6  Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος ούτε με χρήματα.7.8 Αν δεν συντρέχουν οι 

όροι αναδείξεως των  συμμετέχόντων ως  επιτυχόντες  νικητές, ή αν  για οποιοδήποτε λόγο 

αποποιηθούν το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσουν, εκτός από τους ανωτέρω και οι  5  

επιλαχόντες που θα αναδειχθούν,   τότε  η Διοργανώτρια ή η εταιρεία που διαθέτει το 

έπαθλο έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της . 

8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την 

προκήρυξη ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το 



κοινό. Περαιτέρω δε κάθε τέτοιου είδους ανάκληση ή μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα 

πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης/ γνωστοποίησης της. 

8.2   Η Διοργανώτρια εταιρεία θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλει 

από  την προωθητική ενέργεια  όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη, καταχρηστική ή 

αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια.  Σχόλια και υλικό που μπορεί να θεωρηθούν άσεμνα, 

χυδαία, προκλητικά, επιθετικά, απειλητικά, μεροληπτικά, κακοπροαίρετα, συκοφαντικά ή 

παράνομα, παραβιάζουν το νόμο ή τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου 

προσώπου (ενδεικτικά το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή) θα 

αφαιρούνται και θα ακυρώνεται η αντίστοιχη συμμετοχή. Η  Διοργανώτρια  δεν φέρει 

απολύτως ουδεμία ευθύνη για τυχόν απρεπή ή ανακριβή, και εν γένει για το σύνολο του 

περιεχομένου των κειμένων των σχολίων που θα αναρτήσουν οι συμμετέχοντες. Οι 

συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή 

διανέμουν μέσω του διαδικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

8.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει κατά πόσο το email του νικητή ανήκει 

πραγματικά στον φερόμενο ως νικητή με αποστολή email επιβεβαίωσης και συμφωνίας με 

τα στοιχεία ταυτότητας 

9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

9.1. Το όνομα που χρησιμοποιήθηκε για την συμμετοχή στην προωθητική  ενέργεια θα 

ανακοινωθεί (i) στην σελίδα  της διοργανωτριας  στο Facebook και στο Twitter, στο blog της 

LG , στο instagram καθώς και στην ιστοσελίδα της , (ii) στην ενότητα "διαγωνισμοί" του 

www.eurohoops.net καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η 

οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί το ονοματεπώνυμο των τυχερών που 

θα κερδίσουν το έπαθλο στον  έντυπο τύπο  και ηλεκτρονικό , μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

που πραναφέρθηκαν  , για περιορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα ξεπερνά τους 

δύο μήνες μετά την λήξη της παρούσης προωθητικής ενέργειας με οποιοδήποτε τρόπο και 

κάθε πρόσφορο μέσο όπως - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - φωτογραφίες, φιλμ και 

βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το 

αποτέλεσμα της προωθητικής ενέργειας   και με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας 

προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες οι οποίοι με την αποδοχή των παρόντων 

όρων συναινούν ρητώς σε αυτό.  Για τον ανωτέρωο σκοπό και ιδίως για την χρησιμοποίηση 

φωτογραφιών ή video των νικητών από τη διοργανώτρια σε διάφορα μέσα έντυπα και 

ηλεκτρονικά  , οι νικητές συναινούν στην υπογραφή του σχετικού εντύπου δήλωσης 

συναίνεσης  το οποίο θα τους προσκομίζεται ιδιοχείρως από τη διοργανώτρια για το σκοπό 

αυτό. 

 

9.3. Ο νικητής και οι συμμετέχοντες στην νικήτρια ομάδα αποδέχονται την αναδημοσίευση 

αναρτήσεων τους στην ιστοσελίδα Eurohoops.net, καθώς και την αναδημοσίευση 

αναρτήσεων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της διοργανώτριας και της 

συνδιοργανώτριας Eurohoops.net στα πλαίσια και μόνο της συμμετοχής τους στο LG 

AegeanBall Festival 2017 



10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

10.1 Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια  συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση και συλλογή των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα του ( όπως όνομα , επώνυμο , τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, φωτογραφικό υλικό ,video) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την 

Εταιρία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε 

από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ίδια  κατ’ εντολήν και 

για λογαριασμό της, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. 

Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική 

συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά 

γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να 

χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό. Κάθε 

συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανάκλησης της ως άνω 

συγκατάθεσής του, πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και 

αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των διατάξεων του ως 

άνω Ν. 2472/1997, αποστέλλοντας έγγραφη δήλωσή του προς την ως άνω εταιρεία, 

σύμφωνα με τις διάταξεις του Ν. 2472/1997   στο  εμαιλ επικοινωνίας της εταιρείας 

info@eurohoops.net υπόψιν κας Ολιας Ψαρού ή στην ανωτέρω διεύθυνση της 

διοργανώτριας LG Electronics Ελλάς ΑΕ . Η Διοργανώτρια Εταιρεία διαφυλάσσει τον 

προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία 

δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου 

αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. 

 11.    ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Η εταιρεία  δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που 

συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, 

τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, 

πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κλπ.), 

δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις τις που απορρέουν από το παρόν και 

απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της. 

 

 

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

12.2 Απλά αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία της Διοργανώτριας. 

ΑΡΘΡΟ 13  – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ  



Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά 

σχετικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια, τα δώρα ή οποιοδήποτε συναφές ζήτημα  

επιλύεται  από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

 

 

 


