
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

NEWSBEAST.GR  

«Aladdin On Ice» 

1.    Η εταιρεία NEWSBEAST.GR A.E. διοργανώνει  διαγωνισμό με τίτλο «Aladdin On Ice» στο 

διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και 

την χορήγηση αυτών. 

 2.    Στο διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι  όσοι έχουν συμπληρώσει τη φόρμα 

συμμετοχής, έχουν κάνει share on facebook τη σελίδα με τη φόρμα συμμετοχής κατά το 

χρονικό διάστημα από 29 Νοεμβρίου 2010 στις 11:00 έως και 6 Δεκεμβρίου 2010 στις 

12:00, εφόσον  έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει like (μου αρέσει) 

την ιστοσελίδα «www.newsbeast.gr» στο facebook (www.facebook.com/newsbeast.gr). 

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΝΕWSBEAST.GR A.E., καθώς και οι συγγενείς τους έως 

πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.   

3.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 29/11/2010 έως 6/12/2010 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση «www.newsbeast.gr», στην οποία οι συμμετέχοντες θα βρίσκουν οικεία 

ανάρτηση του Διαγωνισμού. 

4.    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται  οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ 

μέρους των ενδιαφερόμενων, αφού κάθε ενδιαφερόμενος, εφόσον πληροί τις 

προϋποθέσεις του όρου 2, λαμβάνει αυτόματα μέρος στο Διαγωνισμό και παίρνει μέρος 

στην κλήρωση που θα διενεργηθεί για την ανάδειξη των νικητών αυτού. Κάθε 

ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μέχρι μία φορά συμμετοχής κατ’ αυτόν τον τρόπο.   

5.    Θα κληρωθούν συνολικά δεκαπέντε (15) βασικοί νικητές και πέντε (5) 

αναπληρωματικοί για την περίπτωση που κάποιος από τους βασικούς νικητές αρνηθεί ή 

δεν απαντήσει σε σχετική ειδοποίηση εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί.  Το δώρο που 

καθένας από τους ανωτέρω κερδίζει είναι: μία (1) διπλή πρόσκληση για την παράσταση 

«Aladdin On Ice». Η παράσταση θα λάβει χώρα στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Τάε κβο 

ντο) την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στις 20:00. 

6.    Οι δεκαπέντε (15) βασικοί νικητές και οι πέντε (5) αναπληρωματικοί θα αναδειχθούν 

μέσω ηλεκτρονικής  κλήρωσης  που θα πραγματοποιηθεί από την  διοργανώτρια εταιρεία 

στα γραφεία της επί της οδού Σκρα αρ. 4, Μαρούσι τηλ. 211 105 4500, στις 6 Δεκεμβρίου 

2010 και ώρα 14:00. Η κλήρωση θα γίνει βάσει του όρου 2. 

 7.    Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης που έχουν 

δηλώσει, εντός τριών (3) ωρών μετά την κλήρωση, προκειμένου να τους δοθούν αναλυτικές 

λεπτομέρειες σχετικά (π.χ. χρόνος και τόπος παραλαβής δώρων). Οι νικητές θα 

ειδοποιηθούν από την NEWSBEAST.GR Α.Ε. και η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών 

(βασικών – αναπληρωματικών) θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του 

σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια για άκαρπες 

προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση 

του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα τους αποσταλεί. 



8.    Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους βασικούς νικητές δεν έχει 

αποδεχθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την 7/12/2010 και ώρα 14:00 το δώρο που κέρδισε, 

θα κληθούν προς αποδοχή του αντίστοιχου δώρου (-ων) οι αναπληρωματικοί νικητές κατά 

απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά την 

7/12/2010 το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία 

αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.  

9.    Για την παραλαβή, χρήση του δώρου, είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής 

ταυτότητας του νικητή, καθώς και η υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που 

εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του δώρου, μη 

εξαιρουμένης της φωτογράφησης και δημοσίευσης της σχετικής φωτογραφίας στο 

δικτυακό τόπο www.newsbeast.gr.  Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται. Διευκρινίζεται πως κάθε 

έξοδο και μετακίνηση - μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου 

βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές. 

10.    Τα δώρα είναι προσωπικά δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή 

άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε 

αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.  Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την 

ειδοποίηση των Νικητών, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

ευθύνη ιδίως για  ακύρωση ή /και ματαίωση των εκδηλώσεων για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία. 

 11.    Η NEWSBEAST.GR Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.  Επίσης, η 

διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό 

που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, 

τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, 

πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν 

μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των 

υποχρεώσεών της. 

12.    Η NEWSBEAST.GR Α.Ε. διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν 

πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και 

μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή 

συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την διοργανώτρια 

εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η 

διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το 

δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το 

δώρο. 

13.    Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση 

στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του 

μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του 

INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την 

απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του 

ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους 

και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή 



καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.  

 

14.    Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους 

συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η NEWSBEAST.GR Α.Ε. έχει το δικαίωμα 

να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, 

είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει 

για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω 

Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την NEWSBEAST.GR Α.Ε.  είτε από τις συνεργαζόμενες 

εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, 

ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς 

και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωσή τους 

σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) της εταιρείας 

NEWSBEAST.GR Α.Ε.. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των 

ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 

Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν 

οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των 

στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία 

NEWSBEAST.GR Α.Ε., οδός Σκρα αριθμ. 4, 151 24 Μαρούσι. 

15.    Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών 

όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 

16.    Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.newsbeast.gr στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει 

να τους διαβάσει. 

17.    Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα 

Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 


