
Magic Moment: Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού 

 

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν στον διαγωνισμό “7DAYS Magic Moment”, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού του διοργανωτή για την ψηφοφορία. Στο παρόν 
κείμενο, διοργανωτής είναι το Eurohoops Ltd (Hereinafter EH). Οι αναφορές στον 
“διοργανωτή” στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις είναι απευθείας παραπομπή στο 
EH. Η μάρκα 7DAYS προωθείται από τον διοργανωτή στο σάιτ www.Eurohoops.net. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες για τον διοργανωτή δείτε στο τέλος του κειμένου. “Εσύ” είσαι ο 
διαγωνιζόμενος σε όλα τα παρακάτω αντίστοιχα σημεία. 

 

Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό και την ψηφοφορία αποδέχεσαι και συμφωνείς με όλους 
τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείς με οποιοδήποτε μέρος των παρακάτω 
όρων και προϋποθέσεων, τότε δεν πρέπει να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό ή οποιοδήποτε 
μέρος της ψηφοφορίας και της διαδικασίας αναδημοσιεύσεων. 

 

Προτείνουμε να φυλάξεις αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων, για να το 
συμβουλευτείς μελλοντικά έπειτα από τη συμμετοχή σου στην ψηφοφορία ή την 
αναδημοσίευση περιεχομένου του προωθητή. 

 

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού 

 

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν σε όλες τις διαδικασίες του διαγωνισμού, της 
ψηφοφορίας και των αναδημοσιεύσεων. Καμία αγορά δεν είναι απαραίτητη. 

 

Α Το “7DAYS Magic Moment” είναι μία ξεχωριστή φάση, η οποία επιλέγεται κατά τη 
διάρκεια όλων των αγώνων της Ευρωλίγκας. Μία λίστα με βίντεο “Magic Moment” 
επιλέγεται σε κάθε μήνα της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας. 

 

Οι ψήφοι θα αφορούν προκαθορισμένα βίντεο “Magic Moment”. Επιλογές εκτός της λίστας 
δεν θα υποβάλλονται. Για να πάρει μέρος στον διαγωνισμό “7DAYS Magic Moment”, ο 
διαγωνιζόμενος πρέπει: 

α. Να επισκεφτεί το σάιτ www.eurohoops.net 

β. Να εισέλθει στον τομέα “MAGIC MOMENT” 

γ. Να δει το βίντεο “Magic Moment” 



δ. Να ψηφίσει το καλύτερο “Magic Moment” 

ε. Να εγγραφεί με το προσωπικό του email και το όνομά του και να υποβάλει τα στοιχεία 
του 

 

Οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα ψηφίσουν, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν εκπληκτικά 
βραβεία 7DAYS έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση. 

 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι τα “7DAYS Magic Moment” αναμεταδίδονται 
διεθνώς και αναδημοσιεύονται σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως 
#7DAYSMagicMoment. 

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση θα κριθεί αποκλειστικά από τα δικαστήρια της 
Ελλάδας. 

 

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση καταστροφής, 
πολέμου, εμφύλιας ή στρατιωτικής διατάραξης ή οποιασδήποτε πραγματικής ή 
αναμενόμενης αθέτησης του νόμου ή των κανονισμών εκτός του ελέγχου του. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα ενημερώνονται από τον προωθητή για οποιεσδήποτε αλλαγές το 
ταχύτερο δυνατό. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στους 
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 

 

Οποιοσδήποτε άνω των 18 ετών μπορεί να πάρει μέρος. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι 
από χώρα με τουλάχιστον μία εγχώρια ομάδα στη διοργάνωση της Ευρωλίγκας. 

 

Εργαζόμενοι του Eurohoops ή οποιοσδήποτε συγγενής τους συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε έχει κάποια σχέση με τον διαγωνισμό δεν μπορούν να πάρουν μέρος στον 
διαγωνισμό. Συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν σχέση με την προώθηση της μάρκας 7DAYS 
στο γήπεδο ή οπουδήποτε αλλού. Όλες οι σχετικές συμμετοχές θα είναι άκυρες. 



 

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία για την επιβεβαίωση της ηλικίας, της 
ταυτότητας και το δικαίωμα της συμμετοχής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ανά πάσα 
στιγμή και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο για να ταυτοποιήσει τις πληροφορίες. 

 

Ο διοργανωτής μπορεί να παρακρατήσει κάποιο βραβείο μέχρι να παραλάβει τα σχετικά 
στοιχεία από τον νικητή. Η αδυναμία της παράδοσης των απαραίτητων στοιχείων εντός των 
χρονικών ορίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατάσχεση του βραβείου. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι αναγνωρίζουν, συμμετέχοντας στον διαγωνισμό και αναδημοσιεύοντας 
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ότι μοιράζονται δημόσια σε σάιτ κοινωνικής δικτύωσης και 
πως άλλοι χρήστες του σάιτ μπορούν να δουν την ανάρτησή τους. 

 

3. Συμμετοχή 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ψηφίσουν το αγαπημένο τους “7DAYS Magic Moment” και να 
υποβάλουν τα στοιχεία τους, για πάρουν μέρος στον διαγωνισμό. 

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης, όπως αναφέρονται, θα ορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο για 
έγκυρες ψήφους και αναδημοσιεύσεις. Οποιαδήποτε ψήφο ή αναδημοσίευση μετά το 
πέρας του προκαθορισμένου χρονικού ορίου δεν θα συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό. 

 

4. Βραβεία 

 

Οι διαγωνιζόμενοι που θα ψηφίσουν και θα υποβάλουν τα στοιχεία τους θα 
συμπεριληφθούν σε κλήρωση για να διεκδικήσουν τα παρακάτω βραβεία: 

 

-Ένας νικητής κάθε μήνα για έξι μήνες θα κερδίσει ένα μοναδικό “7DAYS Magic Moment” 
ατομικό ντουλάπι γεμάτο με εκπληκτικά βραβεία: μπάλα 7DAYS EuroCup, μία 
υπογεγραμμένη φανέλα από τον αγαπημένο παίκτη του, μία μίνι-μπασκέτα εσωτερικού 
χώρου, μία φανέλα 7DAYS και πολλά κρουασάν 7DAYS. 

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος περιορίζεται σε ένα βραβείο νικητή. 



 

Τα βραβεία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. 

 

Πρέπει να πληροίς τους όρους συμμετοχής, για να κερδίσεις το βραβείο. Σε περίπτωση που 
δεν είναι διαθέσιμη η προτίμηση του νικητή για το βραβείο του, τότε ο διοργανωτής έχει το 
δικαίωμα να του προσφέρει ένα άλλο αυτόγραφο ή μία φανέλα χωρίς υπογραφή. Έχουμε 
το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε βραβείο με άλλο ίσης αξίας χωρίς 
προειδοποίηση. 

 

Για την παράδοση του βραβείου, ο νικητής ίσως πρέπει να είναι διαθέσιμος σε μία 
συγκεκριμένη ώρα σε συγκεκριμένο μέρος. 

 

Οι νικητές θα ειδοποιούνται μέσα στο τελευταίο επταήμερο της προθεσμίας στο email που 
δήλωσαν στην εγγραφή τους. Είναι υποχρέωση του διαγωνιζόμενου να ελέγξει όλους τους 
φακέλους του email του (συμπεριλαμβανόμενων όσων καταλήγουν στα “junk”) για το 
ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

Τα βραβεία θα σταλθούν μέσα σε 60 ημέρες. Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν την 
ατομική τους ευθύνη για τους εγχώριους φόρους. 

 

Ο διοργανωτής δεν έχει ευθύνη για ανακριβή περιγραφή των βραβείων σε διαγωνιζόμενο 
από οποιαδήποτε τρίτη πλευρά που σχετίζεται με τον διαγωνισμό. 

 

Δεν θα προσφερθεί ανταλλαγή των βραβείων με χρηματικό ποσό. 

 

5. Η επιλογή των νικητών 

 

Οι νικητές θα επιλεχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

 

6. Αποδοχή δώρου 

 



Οι νικητές συμφωνούν με όσα αναφέρονται στη δήλωση προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, που αναλύονται στην παράγραφο 10. 

 

Οι νικητές συμφωνούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που κατέθεσαν για 
επικοινωνία μαζί τους. 

 

Αν ένας νικητής δεν έχει επικοινωνήσει ή απαντήσει εντός των σχετικών χρονικών ορίων 
του διαγωνισμού, τότε θα χάσει το δικαίωμα επί του βραβείου. Το βραβείο θα παραμείνει 
χωρίς παραλήπτη και θα ακυρωθεί. 

 

7. Όροι και προϋποθέσεις ψηφοφορίας 

 

Οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν ότι η ψήφος τους θα καταμετρηθεί μονάχα όταν 
ολοκληρώσουν την υποβολή της εγγραφής τους. 

 

8. Χειρισμός υπηρεσιών 

 

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει κάποιον διαγωνιζόμενο από τον 
διαγωνισμό αν διαπιστώσει πως ο λογαριασμός του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι 
ψεύτικος ή ακατάλληλος. 

 

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αφαιρέσει συμμετοχή και ψήφους αν 
κατά την κρίση του έχει λόγο να υποπτευτεί με βάση τις διαμορφωμένες συνθήκες και τα 
στοιχεία στη διάθεσή του σε οποιαδήποτε στιγμή κάτι από τα παρακάτω: 

 

-Οι ψήφοι παραβιάζουν τους κανόνες του διαγωνισμού. 

-Οι ψήφοι φαίνονται πως είναι άλλου ανθρώπου, ύπαρξης ή κακόβουλου λογαριασμού. 

 

9. Ευθύνη 

 

Σε σχέση με τον διαγωνισμό που προωθείται από τον διοργανωτή Eurohoops: 



 

-Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σου 
ως καταναλωτής. 

 

-Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του 
διοργανωτή για τον θάνατο ή τον τραυματισμό που προκλήθηκε από την αμέλεια του 
προσωπικού ή του προμηθευτή ή από απάτη ή από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, η οποία δεν 
μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από τους νόμους ή τους κανονισμούς. 

 

10. Προσωπικά δεδομένα 

 

Οι πληροφορίες, όνομα και email, που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 
διοργανωτή με βάση την παρακάτω δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων: (α) 
Ενημερώνουμε όσους πάρουν μέρος στον διαγωνισμό “7DAYS Magic Moment” ότι όλες οι 
προσωπικές πληροφορίες που κατέθεσαν θα κρατηθούν προσωρινά σε ηλεκτρονική μορφή 
στο αρχείο του διοργανωτή μονάχα για τις ανάγκες του διαγωνισμού και όχι πέρα από την 
περίοδο τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, (β) Κατανοείς και 
αποδέχεσαι πως η συλλογή αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη με βάση τις ευθύνες 
του διοργανωτή για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία με τους νικητές, όπως και για την 
αποφυγή αντικανονικών συμμετοχών, (γ) Σε κάθε περίπτωση δίνεις τη συγκατάθεσή του για 
τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, (δ) Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα 
καταστραφούν μετά το πέρας του διαγωνισμού και την παράδοση όλων των βραβείων 
στους νικητές, εκτός αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τους νικητές, περίπτωση στην οποία 
τα στοιχεία μπορούν να κρατηθούν μέχρι έξι μήνες μετά την αποστολή των βραβείων στους 
νικητές. Συμμετέχοντας στο “7DAYS Magic Moment” δηλώνεις πως είσαι τουλάχιστον 16 
ετών. Μονάχα ο ελεγκτής, “Eurohoops Ltd”, με έδρα στην Κύπρο, μπορεί να συλλέξει τα 
στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο πρόσωπο. 
Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία που απαιτούνται για να επικοινωνήσουν τα 
τρίτα μέρη με τους νικητές και να τους προωθήσουν τα ανωτέρα αναφερόμενα δώρα του 
διαγωνισμού. Ξεκαθαρίζεται ότι τα τρίτα μέρη θα προχωρήσουν στη διαχείριση των 
στοιχείων σύμφωνα με την πλήρη υιοθέτηση των προϋποθέσεων του GDPR και της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις από τον ελεγκτή πρόσβαση για τη 
διόρθωση ή τη διαγραφή των στοιχείων σου ή για τον περιορισμό της επεξεργασίας ή για 
να αντιταχθείς στη διαδικασία ή για τη μεταφορά των στοιχείων σου. Μπορείς και να 
καταθέσεις καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Η επεξεργασία των 
στοιχείων σου είναι απαραίτητη, ώστε ο ελεγκτής να σου προσφέρει τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στο παρόν. Ο ελεγκτής εγγυάται ότι δεν θα παρθεί απολύτως καμία 
αυτοματοποιημένη απόφαση στο πλαίσιο της επεξεργασίας των στοιχείων σου. 

 



11. Γενικά – Ημερομηνία έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας και της ανακοίνωσης των 
νικητών 

 

Η ψηφοφορία του 1ου διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 5 Νοεμβρίου στις 12:00 CET και θα 
ολοκληρωθεί στις 11 Νοεμβρίου στις 00:00 CET. Δεν θα μετρηθούν οι ψήφοι μετά το πέρας 
της προθεσμίας. 

 

Η ψηφοφορία του 2ου διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 10 Δεκεμβρίου στις 12:00 CET και θα 
ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου στις 00:00 CET. Δεν θα μετρηθούν οι ψήφοι μετά το πέρας 
της προθεσμίας. 

 

Η ψηφοφορία του 3ου διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου στις 12:00 CET και θα 
ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου στις 00:00 CET. Δεν θα μετρηθούν οι ψήφοι μετά το πέρας 
της προθεσμίας. 

 

Η ψηφοφορία του 4ου διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 11 Φεβρουαρίου στις 12:00 CET και 
θα ολοκληρωθεί στις 17 Φεβρουαρίου στις 00:00 CET. Δεν θα μετρηθούν οι ψήφοι μετά το 
πέρας της προθεσμίας. 

 

Η ψηφοφορία του 5ου διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 11 Μαρτίου στις 12:00 CET και θα 
ολοκληρωθεί στις 17 Μαρτίου στις 00:00 CET. Δεν θα μετρηθούν οι ψήφοι μετά το πέρας 
της προθεσμίας. 

 

Η ψηφοφορία του 6ου διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 9 Απριλίου στις 12:00 CET και θα 
ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου στις 00:00 CET. Δεν θα μετρηθούν οι ψήφοι μετά το πέρας 
της προθεσμίας. 

 

12. Στοιχεία επικοινωνίας και λοιπές πληροφορίες 

 

Μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμά σου για πρόσβαση, ώστε να τροποποιήσεις, να 
ακυρώσεις και να αντιταχθείς στις παρεχόμενες πληροφορίες ή/και να ακυρώσεις τη 
συγκατάθεσή σου για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων, εμπορικών πληροφοριών και 
προσφορών επικοινωνώντας απευθείας με το info@eurohoops.net. Θα πρέπει να 



αναφέρεις ξεκάθαρα το όνομά σου, τον αριθμό της ταυτότητάς σου, τη διεύθυνση του 
email σου και τον αριθμό του τηλεφώνου σου. 

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 5 Νοεμβρίου 
του 2018. 


