ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTOΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ #BOTBeach”
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. To Shark Energy (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την
εταιρεία A.G.C. StudentLife Ltd (περαιτέρω ο «Συνδιοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο
“Διαγωνισμός #BOTBeach” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή
σελίδα του StudentLife (http://studentlife.com.cy/) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν
μόνιμα στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή και του Συνδιοργανωτή, β) τα πρόσωπα
συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων
αυτών και γ) όσοι δώσουν ψευδή στοιχεία κατά τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα
να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε
φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.
4. Συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες
ανεβάσουν αληθείς και δικές τους φωτογραφίες. Εάν αποδειχθεί πως τα στοιχεία είναι ψευδή, τότε οι
συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, από τον Διοργανωτή, και οποιεσδήποτε
αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες.
5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από
την 27η Ιουλίου 2018 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 19η Αυγούστου 2018 μέχρι
και τις 23:59 (περαιτέρω Στη «Λήξη του Διαγωνισμού»).
6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να
ανεβάσουν μια φωτογραφία στο προφίλ τους στο Instagram με τα hashtags #BOTB και #BOTBeach. Το
προφίλ τους ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοιχτό.
Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει με τα ίδια στοιχεία, μόνο 1 φορά στον διαγωνισμό.
7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που
ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
8. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα ακόλουθα:
●

3 Μεγάλοι Νικητές κερδίζουν μονοήμερο trip στην Πάφο μαζί με την παρέα τους (μέχρι 5 άτομα)
καλύπτοντας μια διαδρομή από την Πάφο, στο Λατσί, έπειτα στο Blue Lagoon με πλοίο και μετά
επίσκεψη στα Λουτρά της Αφροδίτης και τις Θαλασσινές Σπηλιές.
Η συνάντηση θα γίνει σε προκαθορισμένο σημείο στην επαρχία Πάφου.
Η διαδρομή θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους νικητές του διαγωνισμού
Ο νικητής μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο μέχρι 10/09/2018.

9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη
διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ημέρα μετά την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού. Σε όλες τις κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλεται το σύνολο των
έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο
Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη

διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή
προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή
τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού
διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού
θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και οι νικητές θα ενημερωθούν από τον Συνδιοργανωτή με
προσωπικό μήνυμα.
Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός
χρονικού τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού
μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού
Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.
11. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι
αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση
η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και
σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
12. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο.
13. Προσωπικά Δεδομένα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται με σκοπό τη διενέργεια του
διαγωνισμού και τη χρήση τους στο μέλλον για αποστολή ενημερωτικού υλικού από τον Διοργανωτή και
τον Συνδιοργανωτή. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση
και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ως άνω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα
δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από
το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή και το Συνδιοργανωτή του διαγωνισμού. Επίσης ο
Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρου να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία.
14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την
προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της
διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης και των δώρων),
ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων.

