ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο
«Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Run with Boost» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
2.
Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η
συμμετοχή και σε ανηλίκους μόνο με την έγγραφη συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα του ο οποίος θα αποδεικνύει
εγγράφως ότι έχει ήδη λάβει την συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα του ανηλίκου για την συμμετοχή του τελευταίου.
Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναίνεση θα προσκομίζονται στον Διοργανωτή.
3.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής και τα πρόσωπα που ο
Διοργανωτής συνεργάζεται επί τη βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (franchise), (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συγγενών
εταιρειών του Διοργανωτή ή των προσώπων που ο Διοργανωτής συνεργάζεται επί τη βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (franchise) και
(γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών.
4.
Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, υπο τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 2 και 3, εγγραφούν για
την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και προσέλθουν στο ειδικό χώρο που θα δημιουργήσει ο Διοργανωτής και συμμετάσχουν
στις αθλητικές δοκιμασίες parcours σύμφωνα με όσα περιγράφονται κατωτέρω, στο άρθρο 6. Η συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό
είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
5.
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30/4/2015 και ώρα 13:00 (περαιτέρω η
«Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 2/5/2015 και ώρα 18:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το
δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια ή οποιοδήποτε όρο του παρόντος αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή
με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.
6.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει

-να επισκεφτούν το περίπτερο του Διοργανωτή στην έκθεση για το Athens Half Marathon στις 30.04.2015 έως και 2.5.2015 και
- να δοκιμάσουν ένα ζευγάρι υποδημάτων adidas Boost, επιλογής του Διοργανωτή και
- να έχουν εγγραφεί και να συμμετέχουν στο Athens Half Marathon στις 03.05.2015 και
-να συμπληρώσουν σε ειδική φόρμα που θα τους παρέχει ο Διοργανωτής τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, , email, τηλέφωνο,
τον αγώνα που θα τρέξουν, νούμερο υποδήματος, αριθμός ταυτότητας).
7.
Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συμμετέχουν σε κλήρωση που θα διενεργήσει ο Διοργανωτής στις 2/5/2015 οπότε θα
αναδειχτούν 20 νικητές και 5 επιλαχόντες.
8.
Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει προσωπικά τον κάθε νικητή αποστέλλοντας σε αυτόν email και επικοινωνώντας μαζί του
τηλεφωνικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο που έχει συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής για τη
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό με πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ή/και την παραλαβή του Δώρου (με οποιονδήποτε
τρόπο υποδείξει ο Διοργανωτής). Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει στον Διοργανωτή εντός της ίδιας ημέρας από την αποστολή
του email του Διοργανωτή στον νικητή και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι του έχει αποσταλεί email, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε
λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος,
ο Διοργανωτής θα αποστείλει στον πρώτο επιλαχόντα email, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει
συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό με πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ή/και την
παραλαβή του Δώρου (με οποιονδήποτε τρόπο υποδείξει ο Διοργανωτής) και ο πρώτος επιλαχών πρέπει να απαντήσει εντός της
ίδιας ημέρας από την αποστολή του email του Διοργανωτή στον νικητή. Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών του Διαγωνισμού,
παρά το γεγονός ότι του έχει αποσταλεί email, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών
και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το
δικαίωμά του να διαθέσει σε πρόσωπο της επιλογής του το Δώρο ή να μη διαθέσει καθόλου κατά την κρίση του το Δώρο. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη
ματαίωση της διάθεσής του ή τη διάθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
9.
Το δώρο του κάθε ένα εκ των νικητών θα είναι να συμμετέχει στο Athens Half Marathon στις 03.05.2015 με υπόδημα
adidas Boost επιλογής του Διοργανωτή το οποίο κάθε Νικητής θα παραλάβει από το περίπτερο του Διοργανωτή στις 3/5/2015 και
θα επιστρέψει στο ίδιο σημείο στον Διοργανωτή με το πέρας του αγώνα και σε κάθε περίπτωση έως τις 13:00μμ στις 03.05.2015.
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10.
Ρητά δηλώνεται οτι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα για την παραλαβή του
Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τους νικητές.
Επίσης, μετά την απονομή του Δώρου στους νικητές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική
ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του/των νικητή/ων ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του
Διαγωνισμού ή της δοκιμής ή εξαφορμής των απονεμηθέντων Δώρων όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη
διάρκεια του αγώνα.
Το δώρο δεν μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι
δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου.

11.
Με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων και ο ασκών την γονική μέριμνα του όπου απαιτείται
συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω
αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού
προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον
οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το
Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα
ανωτέρω.
12.
Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο Nικητής και ο ασκών την γονική
μέριμνα αυτού όπου αυτό απαιτείται αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό τη
δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την
πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο Νικητής και
ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του (όνομα,
εικόνα, δηλώσεις, οπτικοακουστικό ή άλλης φύσης υλικό κτλ) με σκοπό την με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο
(συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κτλ) προβολή του Διαγωνισμού και του αγώνα. Σε περίπτωση
ανηλίκου νικητή η έγγραφη συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα είναι απαραίτητη.
13.
Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν.
2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι
τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του Διοργανωτή, κα Καλλιόπη Σουπιώνη 0030 210 8930800.
14.
Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί,
κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης
παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3 και (γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες
όρους και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανωτέρω στοιχεία. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των
υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Η σχετική απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική και μη
αμφισβητήσιμη. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Ο
συμμετέχων φέρει την ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή άλλης διαδικασίας κατά
του Διοργανωτή από τρίτους, λόγω παράβασης εκ μέρους του συμμετέχοντος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων
ή την κείμενη νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, κώδικες, κανόνες κλπ.
15.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους
συμμετέχοντες και από τον ασκούντα την γονική μέριμνα εκάστου συμμετέχοντος.
16.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να
επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο 210 8930800, τμήμα Marketing.
17.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που
ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
18.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.boostathens.gr

