
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«Πάμε Πόρο!»  

1. Αντικείμενο  Διαγωνισμού:  Ο  Δήμος  Πόρου  (εφεξής  «ο  Διοργανωτής»), 

διοργανώνει  διαγωνισμό  στη  σελίδα  κοινωνικής  δικτύωσης  Facebook  και 

συγκεκριμένα  στη  σελίδα  https://www.facebook.com/visitporosgr/  με  τίτλο 

«Πάμε  Πόρο;»  (εφεξής  «ο  Διαγωνισμός»)  με  την  οργανωτική  υποστήριξη  της 

εταιρείας “NextCom Α.Ε.” (εφεξής καλούμενη “Διαφημιστική”). 

2. Τρόπος  Συμμετοχής:  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  θα  πρέπει  να 

ακολουθήσετε  όλα  τα  βήματα  της  κατωτέρω  διαδικασίας  στον  ιστότοπο 

https://www.facebook.com/visitporosgr/: 

1. να κάνετε Like στη σελίδα στο Facebook: Visit Poros Island Greece 

2. να κάνετε Share το Post του διαγωνισμού  

3. να κάνετε Tag στα σχόλια έναν φίλο σας 

3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, 

μέσω  του  λογαριασμού  που  διατηρεί  ο  Διοργανωτής  στο  Facebook 

https://www.facebook.com/visitporosgr/,  κατά  τη  χρονική  περίοδο  από 

29/05/2018 έως 25/06/2018 (23:59) με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν 

μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτήσουν τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια.  

4. Ορισμός Έγκυρης  Συμμετοχής:  Έγκυρη Συμμετοχή ορίζεται  κάθε  χρήστης,  άνω 

των 18 ετών, που έχει πραγματοποιήσει και τα τρία (3) βήματα του διαγωνισμού 

και κατέχει έγκυρο λογαριασμό χρήστη στο Facebook. 

5. Ορισμός  Νικητών:  Μετά  τη  Λήξη  του  διαγωνισμού  και  συγκεκριμένα  στις 

26/06/2018, στα γραφεία της NextCom Α.Ε., διμελής επιτροπή που θα ορίσει η 

NextCom Α.Ε. θα αναδείξει τυχαία από το πλήθος των συμμετοχών τους νικητές 

και  δύο  (2)  επιλαχόντες  για  την  περίπτωση  που  δεν  καταστεί  δυνατή  η 

επικοινωνία με τους Νικητές εντός 48 ωρών από την ημερομηνία ανάρτησης του 

νικητή  ή  σε  περίπτωση  που  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κριθεί  ότι  η 

συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, ή εφόσον αρνηθεί το δώρο, το πρόσωπο αυτό 

χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον 

επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. 

 



6. Ανακοίνωση  Νικητών:  Στις  26/06/2018  και  μέχρι  τις  17:00  οι  νικητές  θα 

ανακοινωθούν  στη  σελίδα  του  Facebook  του  “Δήμου  Πόρου”:  

https://www.facebook.com/visitporosgr/. 

7. Επικοινωνία Σχετικά με το Διαγωνισμό: Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με 

το  διαγωνισμό  οι  συμμετέχοντες  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  με  μήνυμα  στη 

σελίδα του Facebook του Διοργανωτή. 

8. Δώρα Διαγωνισμού. Τα Δώρα του διαγωνισμού είναι δύο (2) και συγκεκριμένα 

μία (1) διανυκτέρευση (ημέρα Σάββατο) για δύο (2) άτομα στο ξενοδοχείο “Hotel 

Sirene Blue Resort Poros” και μία (1) διανυκτέρευση (ημέρα Σάββατο) για δύο (2) 

άτομα στο ξενοδοχείο “Xenia Poros Image Hotel”. 

 

Ρητή Δήλωση‐ Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων 

Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι 

υπάλληλοι  του  “Δήμου  Πόρου”  και  της  εταιρείας  “NextCom  Α.Ε.”  καθώς  και  οι 

συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο 

Πρόγραμμα αποδέχονται με τη συμμετοχή τους πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη 

τους παρόντες όρους χρήσης/συμμετοχής. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες 

όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

 

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και 

ανεπιφύλακτα ότι: 

a) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν ανήκουν σε 

τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους. 

b) είναι άνω των 18 ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 

c) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

από  την  συμμετοχή  τους  στην  εν  λόγω  προωθητική  ενέργεια  του  Διοργανωτή 

στην  οποία  θα  μετέχουν  με  τα  προσωπικά  δεδομένα  τους,  όπως  αυτά 

δημοσιεύονται στο προφίλ του στο Facebook.  

d) ρητώς  συναινούν  στο  να  χρησιμοποιήσει  και  επεξεργαστεί  ο  Διοργανωτής  τα 

προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) 

με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού. 



e) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση 

κάθε  σχετικού  γεγονότος,  χωρίς  την  υποχρέωση  πρότερης  ενημέρωσης  ή 

καταβολής  αποζημίωσης.  Ο  Διοργανωτής  επίσης  διατηρεί  το  δικαίωμα 

δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των 

δώρων. 

f) αναγνωρίζουν ότι ο Διοργανωτής, οι χορηγοί και οι δωροθέτες δεν φέρουν καμία 

απολύτως  ευθύνη  και  δεν  θα  είναι  υπεύθυνοι  ή  υπόχρεοι  αποζημίωσης  για 

οποιαδήποτε  τυχόν  ζημία  ή  βλάβη  προκληθεί  στους  συμμετέχοντες  εξ 

οιασδήποτε αιτίας που δύναται να συνδεθεί ή να σχετισθεί με τον Διαγωνισμό 

και την ανακήρυξη των νικητών και διά του παρόντος απαλλάσσουν αυτούς από 

κάθε ευθύνη. 

g) Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρηματικά ποσά ή άλλες παροχές. Οι νικητές θα 

πρέπει  να απευθυνθούν στο  Τμήμα Επικοινωνίας  του  εκάστοτε  Ξενοδοχείου 

εντός 30 ημερών από την ανακήρυξή  τους και να υποβάλουν  τις  επιθυμητές 

από  εκείνους  ημερομηνίες.  Το  εκάστοτε  Ξενοδοχείο  επιφυλάσσεται  του 

δικαιώματός  του  να  αρνηθεί  την  χορήγηση  των  δώρων  σε  αιτηθείσες 

ημερομηνίες λόγω πληρότητας. Το εκάστοτε Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να 

προσφέρει  δώρο  ίσης  ή  ανώτερης  αξίας  σε  περίπτωση  που  η  χορήγηση  του 

αρχικού δώρου έχει καταστεί αδύνατη. 

h) ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται  του δικαιώματός  του να αλλάξει,  τροποποιήσει 

και/ή μεταβάλλει τους όρους του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων και των 

ημερομηνιών  διεξαγωγής  του)  καθώς  και  να  ακυρώσει  εξ  ολοκλήρου  τον 

Διαγωνισμό  κατά  την  απόλυτη  διακριτική  του  ευχέρεια.  Περαιτέρω  

επιφυλάσσεται  του δικαιώματός  του  να ακυρώσει  ή  να μην  λάβει  υπόψιν  της 

συμμετοχές  λόγω  παραβίασης  εκ  μέρους  των  συμμετεχόντων  των  όρων  του 

Διαγωνισμού. 

 

 


