
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTOΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ #moresummercy challenge”

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 #moresummercy challenge” (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 16 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 videos από αληθή και δικό τους λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok. Εάν αποδειχθεί πως
τα στοιχεία του λογαριασμού 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 21η Ιουλίου 2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15η Αυγούστου 2021 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 ένα video στο προφίλ τους στο Instagram (σε Reels ή Stories) ή στο TikTok, δείχνοντας το
αγαπημένο τους καλοκαιρινό spot στην Κύπρο! Οι κανόνες του διαγωνισμού είναι ο χρήστης να βάλει το
HASHTAG #moresummercy και να κάνει TAG το @Studentlife.com.cy & @SharkEnergyCy στο video του.
Ακόμη απαραίτητο είναι να κάνει FOLLOW το Studentlife.com.cy & Shark Energy Cyprus στην
πλατφόρμα που θα ανεβάσει το video. Το προφίλ τους ΠΡΕΠΕΙ να είναι δημόσιο και στις 2 πλατφόρμες.
Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει όσες φορές θέλει.

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που
εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

8. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα ακόλουθα:

● Ο μεγάλος νικητής μαζί με την παρέα του (μέχρι 8 άτομα) θα κερδίσει ένα Private Yacht Day Trip
στη θάλασσα της Λεμεσού σε ένα από τα Lydia Yachts, με μουσική, φαγητό και ποτό!

● Οι 3 επόμενοι νικητές θα κερδίσουν 1 από τα πιο κάτω δώρα:
○ 5 δωρεάν μαθήματα για Wakeboard ή Wakesurf στο Fig Tree Watersports στον

Πρωταρά!
○ Δωρεάν Diving Lesson για 2 άτομα από το Seabliss Cyprus Diving Centre σε συνδυασμό

με μια underwater εμπειρία στο ναυάγιο Ζηνοβία στη Λάρνακα!
○ Dragonboat Race στο φράγμα Γερμασόγειας στη Λεμεσό για ένα νικητής μαζί με 8 φίλους

του!



Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο ανάλογα με τους όρους που θα τους αναφερθούν κατά
την παράδοση.

9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη
διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου 2021. 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, 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 στον 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 (Instagram / TikTok username) συλλέγονται με
σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού. O 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.


