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Όροι διαγωνισμού-κλήρωσης 

27/6/2016 

 

1. H Μη Κυβερνητική - Μη Κερδοσκοπική Περιβαλλοντική Οργάνωση με την επωνυμία 

«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (Έδρα: Ρογκότη 3, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα / ΑΦΜ: 090067590 

Β' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης), εφεξής καλούμενη Διοργανώτρια, διοργανώνει διαγωνισμό, σύμφωνα με 

την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, όπου θα διανεμηθούν τρία δώρα μέσω κληρώσεως, 

ήτοι: 1) Ένα διήμερο για δύο άτομα στο Νυμφαίο που περιλαμβάνει δύο δωρεάν διανυκτερεύσεις 

σε δίκλινο δωμάτιο ξενώνα της επιλογής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, δωρεάν είσοδο και ξενάγηση στο 

Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και δύο δωρεάν γεύματα για δύο άτομα σε 

εστιατόριο επιλογής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. 2) Ένα σετ ρούχων ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ (1 φούτερ, 2 tshirt). 3) 

Ένα σετ γραφείου ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ (2 τετράδια, 1 κασετίνα, 1 οικολογικό στυλό, 1 οικολογικό 

μολύβι και μία τσάντα).  

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά έχουν συμπληρώσει το δέκατο τρίτο (13ο) έτος 

της ηλικίας τους. Για όσους συμμετέχοντες δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος 

της ηλικίας τους, είναι απαραίτητη η ύπαρξη γονικής συγκατάθεσης. Αποκλείονται από τη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια καθώς και τα πρόσωπα που 

εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς, α’ και 

β' βαθμού, όλων των παραπάνω. 

 

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου 2016 ώρα 10.00πμ. 

και θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2016 ώρα 23.59μ.μ., γίνεται με τους εξής τρόπους: 1) Με την 

πραγματοποίηση υιοθεσίας, (για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους υιοθεσίας επισκεφτείτε 

την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.arcturos.gr)  κάποιας από τις αρκούδες ή τους 

λύκους ή τους ελληνικούς ποιμενικούς του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, ή  2)  με την εγγραφή (για 

πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους εγγραφής επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της 

Διοργανώτριας www.arcturos.gr)  ως μέλος στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ (κόστος 50€ ) ή με την ανανέωση 

της συνδρομής ή της ετήσιας/εξάμηνης υιοθεσίας. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις το 

αντίτιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50€. 

4. Οι συμμετέχοντες με τους προαναφερθέντες τρόπους στο διαγωνισμό, θα συμμετέχουν 

άπαξ στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, στα γραφεία της Διοργανώτριας, 
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παρουσία της Συμβολαιογράφου Αμυνταίου Ευγενίας Χρηστίδου, στις 3 Αυγούστου 2016 και 

ώρα 12.00. 

5. Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού και οι τρεις επιλαχόντες θα προκύψουν από τυχαία 

ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού. 

6. Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. 

7. Οι τυχεροί/τυχερές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή 

από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Το δεύτερο και τρίτο δώρο θα αποστέλλονται στις δηλωθείσες από τους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ταχυδρομικές διευθύνεις. Οι τυχεροί/τυχερές θα πρέπει να 

αποδεχτούν τα δώρα τους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της ενημέρωσής τους. Σε 

περίπτωση που δεν επαληθευτεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή ή δεν είναι δυνατή η 

επικοινωνία με αυτόν τότε τα δώρα θα δίδονται στους επιλαχόντες. Όσον αφορά στο πρώτο δώρο 

(ένα διήμερο για δύο άτομα στο Νυμφαίο), η διαμονή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του 

τυχερού/τυχερής με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Σε περίπτωση που ο τυχερός/τυχερή του πρώτου δώρου 

(ένα διήμερο για δύο άτομα στο Νυμφαίο) είναι ηλικίας κάτω των 18ετών, τότε μπορεί να 

πραγματοποιήσει τη διαμονή μόνο με τη συνοδεία ενός εκ των εχόντων την γονική μέριμνα  

του/της. 

 

8. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τη Διοργανώτρια απόλυτη 

εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο για τους λόγους που 

αναφέρονται στο παρόν. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το email των 

συμμετεχόντων για την αποστολή ενημερωτικού υλικού που αφορά τη συγκεκριμένη ενέργεια, ή 

σχετικές προωθητικές ενέργειες που πρόκειται να διεξαγάγει η ίδια. Η επεξεργασία όλων των 

δεδομένων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Σε περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν 

επιθυμεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων θα εξαιρείται από τη λίστα των 

συμμετεχόντων για την τελική κλήρωση. 

9. Η Διοργανώτρια τηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της κλήρωσης ή να 

μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατά την κρίση της, να παρατείνει ή να 

συντομεύσει τη διάρκεια του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με την δημοσίευση 

νεότερης ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.arcturos.gr). Οι ως 

άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. 
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10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της 

σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προσβολή από ιούς 

υπολογιστών, παράνομη ενέργεια ή επέμβαση, απάτη, τεχνικά προβλήματα, επηρεάζεται 

προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού. 

11. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης 

των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος 

συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, 

δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε 

Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω 

συμμετέχοντα. 

12. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Λαμβάνοντας μέρος στην κλήρωση, 

οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, 

κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, θα 

αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.arcturos.gr). Η συμμετοχή στην 

κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων. 

13.  Οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην  

επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.arcturos.gr). 


