Magic Moment Koşulları
Aşağıdaki koşullar ve şartlar, organizatörün oylama mekanizması da dahil "7DAYS Magic
Moment" yarışması için geçerlidir. Bu belgede Organizatör, EurohoopsLtd'dir(Hereinafter
EH). Aşağıdaki Şartlar ve Koşullar, "Organizatör" dediğinde direkt olarak EH'den bahsediyor
demektir. 7DAYS markası, "www.Eurohoops.net" platformunda Organizatör tarafından öne
çıkartılıyor. Siz ise "Katılımcı" adıyla anılacaksınız.

Yarışma ve oylama sürecinde yer alarak bu şart ve koşulları kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer
aşa. ‘You’ take the name of ‘The Entrant’ in all points below.
Aşağıdaki şartların ve koşulların herhangi bir kısmını kabul etmiyorsanız, o zaman yarışmada
veya oylama ve paylaşım sürecinin herhangi bir bölümünde yer almamalısınız. Yarışma
sırasında ve Organizatörün içeriğinden herhangi birini seçtikten veya paylaştıktan sonra, bu
şartlar ve koşulların bir kopyasını yazdırmanızı ve saklamanızı veya kaydetmenizi öneririz.
1. Turnuvanın genel Şart ve Koşulları
Aşağıdaki şartlar ve koşullar tüm yarışma, oylama ve paylaşma prosedürleri için geçerlidir.
Satın alma gerekmez.
'7DAYS Magic Moment" tüm EuroLeague Basketbol maçlarından canlı olarak seçilen "Öne
çıkan hareket" demektir. Aylık "Magic moment" videoları EuroLeague'de xx.turdan 30. tura
kadar seçilir.
Oylama, önceden seçilen magic moment videolarının üzerinde yer alacak. Liste dışındaki
seçenekler kabul edilmeyecek.
"7DAYS Magic Moment" yarışmasında yer almak için katılımcılar şunları yapmak zorunda:
a. "www.eurohoops.net" sitesini ziyaret etmek
b. "MAGİC MOMENT" sekmesine girmek
c. Magic moment videolarını izlemek.
d. En iyi Magic Moment'a oy vermek!
e. Kişisel email adresleri, isimleri ve soyadlarını girip daha sonra katıl kısmına tıklamak. Oy
kullanan katılımcılar elektronik kuranın ardından 7DAYS'in muhteşem ödüllerinden kazanma
şansı yakalayacak.
Katılımcılar '7DAYS Magic Moment' hareketlerinin uluslararası şekilde yayınlandığının ve
#7DAYSMagicMoment etiketiyle çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldığının
bilincinde olmalı.
Yarışma ve bu şartlarla koşullar, herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde Yunanistan
münhasır yargısınca değerlendirilecektir.

Organizatör, felaketler, savaş, sivil ya da askeri sıkıntılar, doğal afetler, yasalarda ve
kanunlarda organizatörün dışında yapılacak değişiklikler halinde bu yarışmayı iptal edebilir ya
da şartlarla koşullarını değiştirebilir. Yarışmada yappılacak herhangi bir değişiklik,
Organizatör tarafından katılımcılara olabildiğince kısa sürede bildirilecektir.
2. Uygunluk
Katılımcılar, şartlar ve koşullarda belirtilen uygunluk şartlarını karşılamalıdır. 18 yaşından
büyük herkes katılabilir.
EH çalışanları ya da herhangi bir aile bireyleri, yarışmaya bir şekilde bağlı olan kişiler
yarışmaya giremeyecektir. Bu durum salonlarında ya da başka yerlerde 7DAYS markasını
taşıyan alt partiler için de geçerlidir. Bunların yapacağı katılımlar geçersiz sayılacaktır.
Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak, bir katılımcının yaşını, kimliğini / uygunluğunu
doğrulamak için kanıt istemek ve verilen ayrıntıların kontrolünü yapmak için mevcut
herhangi bir kanalı ve yöntemi kullanmak hakkını saklı tutar.
Organizatör, kazanandan böyle bir kanıt elde edinceye kadar ödülün verilmesini durdurabilir
ve bu tür kanıtları zamanında temin edememesi, ödülün kaybedilmesine yol açabilir.
Katılımcılar, promosyona girerek ve sosyal medyaya paylaşarak, herkese açık bir sosyal
medya sitesine fotoğraf yüklediklerini ve bu sitenin diğer kullanıcılarının da fotoğraflarını
görebileceklerini kabul eder.
3. Katılım
Katılımcılar yarışmaya girmek için favori '7DAYS Magic Moment'larını' seçmeli ve katılımlarını
onaylamalıdır.
Açılış ve kapanış tarihleri ve saatleri, belirtildiği gibi, oyların ve paylaşımların yarışmanın bir
parçası olmaya uygun olduğu tek zaman olacaktır. Belirtilen zamanlardan sonra yapılan
oylama veya paylaşımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
4. Ödüller
Oyunu verip ve kayıt yaptıran tüm katılımcılar aşağıdaki ödülleri kazanmak için bir çekilişe
katılırlar: - 6 ay boyunca her ay bir kazanan, inanılmaz hediyelerle dolu benzersiz 7DAYS
Magic Moment kişisel dolabı kazanır: 7DAYS EuroCup topu, kazananın favori oyuncusu
tarafından imzalanmış Forma, Jersey kazanan favori oyuncu tarafından imzalanmış, kapalı
mini basketbol, 7DAYS MM tişört ve birçok 7DAYS kruvasanı
Her katılımcı bir ödül kazanma ile sınırlıdır.
Ödüller devredilemez.
Ödül müsaitlik durumuna bağlıdır. Kazananın tercih ettiği ödülün mevcut olmaması
durumunda, Organizatörün takdirine bağlı olarak alternatif bir imza veya imzasız seçenek
sunulabilir. Herhangi bir ödülü, bildirimde bulunmaksızın, başka bir eş değerle ikame etme
hakkımız saklıdır.

Ödülün teslimi için, kazanan belirli bir zamanda ve yerde mevcut olması gerekebilir.
Kazanan katılımcılar, kayıtta verilen e-posta yoluyla kapanış tarihinden itibaren 7 gün içinde
haberdar edilecektir. E-postanın gelmesi için tüm e-posta gelen kutularını (filtrelenmiş çöp
kutuları dahil) kontrol etmek, katılımcının sorumluluğundadır.
Ödüller 60 gün içinde gönderilecektir. Bireyler ülke içindeki ülke vergileri için kişisel
sorumluluk kabul etmelidir.
Ödüllere alternatif olarak nakit verilemez.
5. Kazananın Seçimi
Kazananlar elektronik kuranın ardından seçilecek.
6. Kazanan Anlaşması
Kazananlar, gizlilik açıklamasında (10. maddede detaylandırıldığı gibi) yazan tüm noktaları
kabul eder.
Kazananlarla verdikleri bilgiler üzerinden iletişim kurulur.
Eğer bir kazananla turnuvanın aktif olduğu sürece iletişim kurulamazsa ya da yanıt
alınamazsa kazanan ödülünü kaybeder. Ödül alınmamış ve geçersiz sayılır.
7. Oy Koşulları ve Şartları
Entrants are in agreement that their vote shall only be counted as part of the competition,
once a registration is submitted.
8. Hizmetlerin Manipülasyonu
Organizatör, sosyal medya hesabının sahte veya uygunsuz olduğu tespit edilirse, yarışmacıyı
herhangi bir yarışmacıya diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak, aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut
olduğu tüm koşulları ve bilgileri göz önünde bulundurarak, şüphelenmek için makul
gerekçeleri varsa oy hakkını elden çıkarma ve / veya indirim hakkını saklı tutar:
Oylar, rekabet kurallarını ihlal ediyorsa.
Oylar başka bir kişi, varlık veya bozuk hesap adına görünüyorsa.
9. Yükümlülük
In relation to the competition promoted by the Promoter, EH:
Nothing in the terms and conditions affects your statutory rights as a consumer.
Nothing in the terms and conditions shall exclude or limit the Promoters’ liability for death
or personal injury caused by staff or suppliers’ negligence or for fraud or any other liability
which cannot be limited or excluded by law or regulation.

10. Gizlilik
Sağlanan bilgiler (örn. Adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz) aşağıdaki Gizlilik Politikası ile
bağlantılı olarak Organizatör tarafından kullanılacaktır: (a) '7DAYS Magic Moment'
yarışmasına katılanları, gönderdikleri tüm kişisel bilgilerin gönderileceği konusunda
bilgilendiririz. Organizatör tarafından, sadece yarışma amaçları doğrultusunda ve
tamamlanmasından sonra üç (3) aydan fazla olmayan bir süre için geçici olarak elektronik
ortamda (güvenli yollarla) saklanmalıdır;(b) Organizatörün bu kurallar kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmesi, yani kazananları tanımlaması ve onlarla temasa geçmesi
ve aynı zamanda çifte katılımımızdan kaçınılmasını sağlamak için bu tür verilerin toplanması
gerektiğini kabul ve kabul edersiniz.; (c) herhangi bir durumda bu verilerin toplanmasını
kabul edersiniz; (d) Kazananlara ilişkin herhangi bir uyuşmazlık olmadıkça, tüm kişisel veriler
yarışma tamamlandıktan ve kazananlara verilen tüm ödüllerin verilmesinden sonra imha
edilecektir. (a) Ödüllerin yollanmasının ardından en fazla altı aya kadar tutulacak verilerde
'7DAUS Magic Moment' yarışmasına katılanların en az 16 yaşında olduğu belirtilir.Verileri
toplayacak tek taraf (“Organizatör") Kıbrıs'ta kurulan “Eurohoops Ltd.” dir. Veriler herhangi
bir üçüncü tarafa iletilmeyecektir. Denetleyiciden verilerinizin erişimini veya düzeltilmesini
ya da verilerinizin kısıtlanmasını veya işlenmesini sınırlandırmasını talep etme hakkınız vardır
ya da işlenmeye itiraz etmek ya da verilerinizin taşınabilirliğini sormak için. Üçüncül şahısların
Genel Veri Koruma Regülasyonu provizyonları ve kanunlara riayet edeceği ve veri akışını
sürece uygun olarak sağlayacağı açıkça belirtilmiştir. Yetkili veri koruma yetkilisinden önce
şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Buradaki veri işleme, Kontrolör size burada sunulan
hizmetleri sunabileceği için önemlidir. Kontrolör, verilerinizin işlenmesi bağlamında,
otomatik karar alma sürecinin gerçekleşmeyeceğini garanti eder.
11. Genel - Oylama Günleri (Açılış ve Kapanış) ve Kazananların duyrulması
1. yarışmanın oylaması 5 Kasım'da saat 12.00'de açılacak ve 11 Kasım'da saat 00:00 CET'de
kapanacaktır. Bu süreden sonra yapılan oylar sayılmayacaktır.
2. yarışmanın oylaması 10 Aralık günü saat 12: 00'de açılacak ve 16 Aralık saat 00:00 CET'de
kapanacaktır. Bu süreden sonra yapılan oylar sayılmayacaktır.
3. yarışmanın oylaması 9 Ocak'ta saat 12: 00'de açılacak ve 15 Ocak'ta saat 00:00 CET'de
kapanacak. Bu süreden sonra yapılan oylar sayılmayacaktır.
4. yarışmanın oylaması 11 Şubat'ta saat 12: 00'de açılacak ve 17 Şubat'ta saat 00:00 CET'de
kapanacaktır. Bu süreden sonra yapılan oylar sayılmayacaktır.
5. yarışmanın oylaması 12 Mart'ta saat 12: 00'de açılacak ve 18 Mart'ta saat 00:00 CET'de
kapanacaktır. Bu süreden sonra yapılan oylar sayılmayacaktır.
6. yarışmanın oylaması 8 Nisan'da saat 12: 00'de açılacak ve 14 Nisan'da saat 00:00 CET'de
kapanacaktır. Bu süreden sonra yapılan oylar sayılmayacaktır.
12. İletişim Detayları ve Sonraki Bilgiler

Sunulan bilgileri değiştirmek, iptal etmek ve itiraz etmek için erişim hakkınızı kullanabilir ve /
veya doğrudan iletişim kurarak bültenler, ticari bilgiler ve / veya promosyonlar almak için
onayınızı şurayla iletişim kurarak iptal edebilirsiniz (info@eurohoops.net).
Adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı belirtin.
Bu kayıt ve şartlar en son 5 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.

