ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes»
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26), νομίμως
εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 094017922 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ εφεξής «η Εταιρία» ή «ο
Διοργανωτής» διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes». Σκοπός
των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των
όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Οι
παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό ιστότοπο της Lanes Health που
φιλοξενείται στο Facebook και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.facebook.com/laneshealth
ΟΡΟΙ
1.

H διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από 26 Νοεμβρίου 2014 έως 26 Μαρτίου 2014.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και Κύπρου οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστότοπου Facebook.com (εφεξής «Facebook»)

2.

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει Login στο Facebook
και μέσω ειδικού Tab με τον όρο «Διαγωνισμός» ή «Contest», που θα υπάρχει στη
σελίδα του «Διαδικτυακού Ιστότοπου» Lanes Health που φιλοξενείται στο Facebook και
συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/laneshealth θα
μεταφέρεται στον Διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, την 26η Νοεμβρίου 2014 ξεκινάει μέσα από τη σελίδα του «Διαδικτυακού
Ιστότοπου» Lanes Health που φιλοξενείται στο Facebook, διαγωνισμός με τίτλο «Ακόμα και
η μαμά θα Lanes». Πιο συγκεκριμένα, αφού ο χρήστης μπει στην εφαρμογή μέσω της
σελίδας, καλείται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1
Aφού ο χρήστης μπει στην εφαρμογή καλείται να δει ένα video.
Βήμα 2
Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Ο χρήστης μπορεί να γράψει όσα tips επιθυμεί, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις
συμμετοχές του στην κλήρωση.
Ο χρήστης μπορεί αν θέλει να κάνει share το tip του, καθώς επίσης και να ψηφίσει τα tips
των υπόλοιπων χρηστών.

3. Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης των διαγωνιζόμενων ανακηρύσσονται κάθε μήνα
οι νικητές του Διαγωνισμού.
4. Οι νικητές διαχωρίζονται ως εξής:
Δεκέμβριος


Ένας (1) νικητής θα λάβει μετά από κλήρωση μία δωροεπιταγή 150€ από τα
καταστήματα ΙΚΕΑ. Το παραπάνω που θα λάβει ο νικητής θα αποκαλείται «μεγάλο
δώρο».



Δέκα (10) νικητές που θα προκύψουν μετά από κλήρωση θα κερδίσουν συλλεκτικές
κούπες Lanes.



Δέκα (10) νικητές θα λάβουν μετά από κλήρωση προϊόντα Lanes.

Ιανουάριος


Τρεις (3) νικητές θα λάβουν μετά από κλήρωση από μία δωροεπιταγή των 50€ από
τα καταστήματα Crocodilino. Τα παραπάνω που θα λάβoυν οι νικητές θα
αποκαλούνται «μεγάλο δώρο».



Δέκα (10) νικητές που θα προκύψουν μετά από κλήρωση θα κερδίσουν συλλεκτικές
κούπες Lanes.



Δέκα (10) νικητές θα λάβουν μετά από κλήρωση προϊόντα Lanes.

Φεβρουάριος


Ένας (1) νικητής θα λάβει μετά από κλήρωση μία δωροεπιταγή 150€ από τα
καταστήματα Public. Το παραπάνω που θα λάβει ο νικητής θα αποκαλείται «μεγάλο
δώρο».



Δέκα (10) νικητές που θα προκύψουν μετά από κλήρωση θα κερδίσουν συλλεκτικές
κούπες Lanes.



Δέκα (10) νικητές θα λάβουν μετά από κλήρωση προϊόντα Lanes.

Μάρτιος


Ένας (1) νικητής θα λάβει μετά από κλήρωση μαθήματα YOGA αξίας 150€. Το
παραπάνω που θα λάβει ο νικητής θα αποκαλείται «μεγάλο δώρο».



Δέκα (10) νικητές που θα προκύψουν μετά από κλήρωση θα κερδίσουν συλλεκτικές
κούπες Lanes.



Δέκα (10) νικητές θα λάβουν μετά από κλήρωση προϊόντα Lanes.

5. Η εγκυρότητα της συμμετοχής ορίζεται από το αν ο χρήστης έχει καταχωρήσει ένα
έστω tip στην κατηγορία τους μήνα.
6. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
- Η 1η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014, 12:00 στα γραφεία της
«Εταιρείας» από επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από 3 μέλη.
- Η 2η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2014, 12:00 στα
γραφεία της «Εταιρείας» από 3μέλη επιτροπή της διοργανώτριας.
- Η 3η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2014, 12:00 στα
γραφεία της «Εταιρείας» από επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από 3 μέλη.
- Η 4η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2014, 12:00 στα γραφεία της
«Εταιρείας» από επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από 3 μέλη.
7. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό ιστότοπο εντός τριών (3)
ημερών από την κλήρωση όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα για τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες.
8. Τα προσωπικά στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο συμμετέχων στον
Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι αληθινά και, φυσικά, μην προσβάλουν τα χρηστά
ήθη και έθιμα, τη νομοθεσία, να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο
ή να μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο,
εταιρεία, εμπορικό σήμα (μάρκα) ή website, περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία
διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των συμμετοχών. Επιπρόσθετα, αν η Εταιρία
θεωρήσει σκόπιμο να ελέγξει τα στοιχεία του συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, ο
συμμετέχων-χρήστης μπορεί να κληθεί να αποδείξει εντός δύο (2) ημερών πως τα
στοιχεία αυτά του ανήκουν, ειδάλλως θα αποκλειστεί η συμμετοχή του από το
Διαγωνισμό.

9. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα για
την εγγραφή του στο Facebook.com είτε με λατινικά είτε με ελληνικά στοιχεία, η
Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
Αν η Εταιρία αντιληφθεί πως κάποιος χρήστης που συμμετέχει στο διαγωνισμό
απενεργοποιήσει το λογαριασμό του στο Facebook, διατηρεί το δικαίωμα να τον
αποκλείσει. Αν ο χρήστης αυτός έχει οποιαδήποτε αξίωση σε δώρο, παύει να έχει
πλέον την αξίωση αυτή.

10. Η Εταιρία έχει στη διακριτική της ευχέρεια τον αποκλεισμό όσων συμμετεχόντων
υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για τη νίκη τους.

11. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή όταν παρουσιαστεί κατά
τα παραπάνω για να παραλάβει το δώρο του να υπογράψει σχετική δήλωση
αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το
διαβατήριό του.

12. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το δώρο του είτε λόγω
αδυναμίας, ασθένειας, απουσίας είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο, δεν έχει δικαίωμα
να ζητήσει τη μεταφορά του δώρου του σε άλλο πρόσωπο και αποποιείται αυτόματα
των δικαιωμάτων του στο δώρο.

13. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με
άλλα ή χρήματα. Η Εταιρία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης
από την παρούσα προωθητική ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε
τρίτο, πέραν αυτής της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

14. Οι νικητές στο σύνολο τους συμφωνούν ανέκκλητα πως θα φωτογραφηθούν για την
προβολή της Εταιρίας κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

15. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα
και ανέκκλητα στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη
χρήση του ονόματός τους και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής
προβολής από την Εταιρία, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του
γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. Άρνηση του Νικητή να
συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να
περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί
την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση των σχετικών Δώρων. Η συμμετοχή στο
Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων αναλυτικών
όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Σε περίπτωση
συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια. Στην περίπτωση αυτή ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του
με την ταυτότητα του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια και
την έγγραφη συναίνεσή του.

16. Το προσωπικό της Εταιρίας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι
και δευτέρου βαθμού δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ομοίως δεν
έχουν δικαίωμα στο διαγωνισμό οι υπάλληλοι οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας

αναλάβει να προωθήσει τον εν λόγω διαγωνισμό ή εμπλέκεται στη διαδικασία
ανάδειξης των νικητών.

17. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να
παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς ή και
να αλλάξει τα βραβεία του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε,
με δημοσίευση στον διαδικτυακό ιστότοπο του Lanes Health που φιλοξενείται στο
Facebook
και
συγκεκριμένα
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.facebook.com/laneshealth. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε
ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.

18. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη
συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ως
υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από
την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης
προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.
Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική
συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά
γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα
δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον
εν λόγω σκοπό. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων
από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00
π.μ. – 17:00 μ.μ., στο 210 6173000.
19. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά
σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται
κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ'ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

