«Δωρεάν διαμονι ςτο μελιτηάzz 2014» - Όροι διαγωνιςμοφ
Η διοργάνωςθ του φεςτιβάλ Μελιτηάzz 2014 προςφζρει 3 δωμάτια ςε 3 τυχεροφσ ςτισ
πανζμορφεσ παραλίεσ τθσ περιοχισ, Ποφλικρα, Λιβάδι, Σαμπατικι για τισ κεντρικζσ μζρεσ
του φεςτιβάλ 4 και 5 Ιουλίου 2014.

Επιχειριςεισ-δωροκζτεσ και δώρα
1)Ξενώνασ Ελαιώνασ (Ποφλικρα Αρκαδίασ): 1 τρίκλινο δίχωρο διαμζριςμα
2) Κοντοδιμου Μαγδαλθνι-Ενοικιαηόμενα Δωμάτια (Λιβάδι Αρκαδίασ): 1 δίκλινο δωμάτιο
3) Τηανζτοσ Στυλιανόσ, " Αρμενάκι" (Σαμπατικι Αρκαδίασ): 1 δίκλινο δωμάτιο

Συμμετοχι
Η ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ κα γίνει αποκλειςτικά ςτο INTERNET, ςτθ ςελίδα του Μελιτηάzz
ςτο Facebook: https://www.facebook.com/melitzazz, από τθν Δευτζρα, 23/06/2014 ζωσ τθν
και τθν Παραςκευι, 27/06/2014, και ώρα 14:00.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν κλιρωςθ ζχουν φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν ςυμπλθρώςει
το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Στον διαγωνιςμό δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτελζχθ τθσ
διοργάνωςθσ και ςυγγενείσ τουσ ζωσ α΄ βακμοφ.
Κάκε ςυμμετζχων/ουςα μπορεί να αυξιςει τισ πικανότθτζσ του, αν προςκαλζςει και
φίλουσ του ςτο facebook: για κάκε 50 φίλουσ που προςκαλεί, κερδίηει 1 επιπλζον
ςυμμετοχι. Η διαχείριςθ των ςυμμετοχών γίνεται αυτόματα από τθν εφαρμογι τθσ
κλιρωςθσ ςτο facebook.
Καταλθκτικι θμερομθνία ςυμμετοχισ: Παραςκευι, 27/06/2014, και ώρα 14:00.

Κλιρωςθ
Η κλιρωςθ κα γίνει θλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τθν Παραςκευι, 27/06/2014 το
μεςθμζρι, ώρα 14:30.
Οι τυχεροί κα ανακοινωκοφν και κα ειδοποιθκοφν το απόγευμα τθσ ίδιασ θμζρασ.
Η διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ κα αναδείξει πρώτα τουσ τρεισ τυχεροφσ τθσ δωρεάν διαμονισ
και κατόπιν άλλουσ τρεισ αναπλθρωματικοφσ, για τθν περίπτωςθ που οι νικθτζσ αρνθκοφν ι
αδυνατοφν να παραλάβουν το δώρο τουσ.

Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ κα ανακοινωκοφν το απόγευμα τθσ Παραςκευισ 27/6
ςτθν ιςτοςελίδα μασ melitzazz.gr και ςτθ ςελίδα μασ ςτο Facebook, ενώ παράλλθλα κα
ενθμερωκοφν με e-mail όλοι οι ςυμμετζχοντεσ και οι δωροκζτεσ. Για τθν παραλαβι/ χριςθ

των δώρων από τουσ νικθτζσ απαιτείται κάποιο αποδεικτικό ζγγραφο ταυτοποίθςθσ
(ταυτότθτα, διαβατιριο, δίπλωμα).
Οι νικθτζσ κα μποροφν να πραγματοποιιςουν τθν κράτθςθ των δωματίων ζωσ και τθν
Δευτζρα, 30/6/2014. Η επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ ςτισ επιχειριςεισ-δωροκζτεσ
ςθματοδοτεί χρονικά τθν οριςτικι απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του νικθτι τθσ κλιρωςθσ.
Οι 3 αναπλθρωματικοί τυχεροί κερδίηουν μία εκ των 3 κζςεων νικθτών, μόνο ςτθ
περίπτωςθ που κάποιοσ ι κάποιοι από τουσ πρώτουσ νικθτζσ δθλώςουν εγγράφωσ (μζςω
e-mail) ότι παραιτοφνται οικειοκελώσ και αμετάκλθτα ι δεν ζχουν κάνει κράτθςθ ζωσ και
Δευτζρα, 30/6/2014. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι αναπλθρωματικοί ζχουν το δικαίωμα
κράτθςθσ ζωσ και τθν Τετάρτθ 2/7/2014.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρζλκει θ θμερομθνία του δώρου, όπωσ αναφζρεται
παραπάνω, και ο νικθτισ δεν ζχει αποδεχκεί εγγράφωσ (με email) το δώρο του για
οποιοδιποτε λόγο, το δικαίωμα παραλαβισ του αυτόματα απόλλυται χωρίσ ευκφνθ τθσ
διοργανώτριασ εταιρείασ.
Τα δώρα δεν πωλοφνται, δεν ανταλλάςςονται, δεν εξαργυρώνονται, είναι προςωπικά και
δεν μεταβιβάηονται. Ιςχφουν δε μόνο για τισ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ του φεςτιβάλ
Μελιτηάzz, 4 και 5 Ιουλίου 2014.
Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ κλιρωςθ με οποιοδιποτε από τουσ ανωτζρω τρόπουσ, οι
ςυμμετζχοντεσ δθλώνουν ρθτά και αποδζχονται ότι το «Μελιτηάzz», ζχει το δικαίωμα να
εντάξει τα μθ ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα τουσ ςε Αρχείο Προςωπικών Δεδομζνων.
Το ωσ άνω αρχείο κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ
κλιρωςθσ, ιτοι για τθν επαλικευςθ των ςτοιχείων των νικθτών και άλλων ςυναφών
ςκοπών κακώσ και για μελλοντικι ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με διαφθμιςτικζσ –
προωκθτικζσ ενζργειεσ (Marketing) των προϊόντων και υπθρεςιών του «Μελιτηάzz».
Τα ανωτζρω δεδομζνα δεν κα κοινοποιθκοφν ςε άλλα εκτόσ του ανωτζρω, νομικοφ
προςώπου. Σε κάκε περίπτωςθ, τα προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων κα τθροφνται
ςφμφωνα με το Ν.2472/1997, όπωσ ιςχφει, το Ν. Ν.3471/2006 και τισ Αποφάςεισ και
Οδθγίεσ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. Οι ςυμμετζχοντεσ
διατθροφν το δικαίωμα να ηθτιςουν οποτεδιποτε και χωρίσ επιβάρυνςθ τθν επιβεβαίωςθ,
τροποποίθςθ ι διαγραφι των ςτοιχείων τουσ που τθροφνται ςτο ανωτζρω Αρχείο.
Δεν γίνεται δεκτι οποιαδιποτε ζνςταςθ, αντίρρθςθ, παράπονο ι αμφιςβιτθςθ τθσ
διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων. Η ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ αυτόματα ςθμαίνει τθν
πλιρθ αποδοχι των παραπάνω όρων, τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων τθσ
κλιρωςθσ.

