
Όροι Διαγωνισμού

 1.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από   13/04/2013 -  15/04/2013.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που
διαμένουν στην Ελλάδα, καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού,
και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις , που
ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες,
που αναδείχθησαν με σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.

3. Ο διαγωνισμός απευθύνεται αφενός στους αναγνώστες του
OloiGiaOlous.gr, άνω των 18 ετών, και όλων όσων θέλουν να
συμμετάσχουν.

4. Έγκυροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι όσοι :  1.έχουν κάνει like
στη σελίδα του OloiGiaOlous.gr στο Facebook, 2. Έχουν κάνει share το
άρθρο που αφορά το διαγωνισμό στο προσωπικό τους προφίλ.3. Έχουν
εισάγει το πραγματικό τους email και ονοματεπώνυμο. Οι συμμετέχοντες
που έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά θα μπουν στην
κλήρωση για την ανάδειξη δυο νικητών που θα κερδίσουν ολιγόωρη
απόδραση με ιστιοπλοϊκό στον Αργοσαρωνικό. Οι δυο νικητές μπορούν
να πάρουν μαζί τους και άλλους τρεις συνοδούς.

5.Ρητά διευκρινίζεται ότι το OloiGiaOlous.gr δεν δεσμεύεται για την
ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της απόδρασης. Οι νικητές
ταξιδεύουν με δική τους ευθύνη.

6. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο
Facebook με μήνυμα. Το όνομα των νικητών θα αναρτηθεί και στο site στη
θέση που δημοσιοποιείται και ο διαγωνισμός.

7. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσα σε 48 ώρες από την
κλήρωση στο τηλέφωνο : +306996000859

8.  Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιδήποτε στάδιο διεξαγωγής του
προγράμματςο ακόμα και σε αυτό της παράδοσης και παραλαβής των
δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

Α) σε περίπτωση που , για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδειχθεί πλήρως
τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Β)λόγω κωλύματός του βάσει των οριζομένων στον όρο 2 στα πλαίσια
των παρόντων.



Γ) σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που
τάσσονται στους παρόντες.

Σε περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές ακυρωθεί για κάποιον από
τους παραπάνω λόγους, αυτός θα αναπληρώνεται από τον πρώτο
επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους
παραπάνω λόγους ο διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει καταχυρωθεί στο
2ο , κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και
ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες.

9. Τα δώρα είναι προσωπικά, αναπίδεκτα μεταβίβασης και δεν
ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή
τους με άλλα.

Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η συναίνεση του νικητή να
δημοσιευθεί το όνομά του και η φωτογραφία του στο OloiGiaOlous.gr που
θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης αλλά και για λόγους
διαφήμισης και προβολής.

10. Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο διαγωνισμό του
OloiGiaOlous.gr συγκατατίθενται στη χρήση των οποιοδήποτε αρχείων
προβολής που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της
παραλαβάς του δώρου από τους νικητές.

11. Το OloiGiaOlous.gr έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους
συμμετοχής ή να ακιυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο,
ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα
OloiGiaOlous.gr. Σε περίπτωση διακοπής του Προγράμματος, η
υποχρέωση του OloiGiaOlous.gr περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της
διακοπής του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του OloiGiaOlous.gr . Με τη
δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης το Πρόγραμμα θα διακόπτεται
αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δε θα νομιμοποιείται να ζητήσει
τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

12. Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα είναι
αναρτημένοι στο OloiGiaOlous.gr.

13.Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.


