OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΗ HYTRA
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που
εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ.
Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»), η οποία διατηρεί και λειτουργεί την
ιστοσελίδα www.gastronomos.gr (εφεξής το «site»), διοργανώνει μέσω του site με
τη συνεργασία της εταιρίας Α.Α ΤΡΑΣΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, που εδρεύει στη
Λεωφόρο Συγγρού 107, 11745, Αθήνα, (εφεξής η «Χορηγός») και διατηρεί το
εστιατόριο HYTRA (εφεξής το «Εστιατόριο»), προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό
με τίτλο «Δείπνο για δύο στη Hytra» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), με τους
κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν
κληρώσεως.
1.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 3 επιμέρους φάσεις, από τις οποίες θα
αναδειχθούν τρεις (3) συνολικά νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ως έπαθλο από
ένα δείπνο, που θα προσφέρει η Χορηγός. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού
θα είναι τρεις (3) εβδομάδες από την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018, έως και την
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, που θα λάβει χώρα η τελευταία κλήρωση. Κάθε
Παρασκευή θα ξεκινά ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός και κάθε Πέμπτη θα γίνεται
η κλήρωση για την ανάδειξη των τριών συνολικά τακτικών νικητών και των
τριών αναπληρωματικών. Ειδικότερα:
Η 1η φάση του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 01-06-2018 και
ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 07-06-2018 και ώρα 17:59, μετά το πέρας της οποίας
θα λάβει χώρα η πρώτη κλήρωση για την ανάδειξη του πρώτου τακτικού νικητή
με τον αναπληρωματικό του.
Η 2η φάση του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 08-06-2018 και
ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 14-06-2018 και ώρα 17:59, μετά το πέρας της οποίας
θα λάβει χώρα η δεύτερη κλήρωση για την ανάδειξη του δεύτερου τακτικού
νικητή με τον αναπληρωτή του και
Η 3η φάση του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 15-06-2018 και
ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 21-06-2018 και ώρα 17:59, μετά το πέρας της οποίας
θα λάβει χώρα η τρίτη κλήρωση για την ανάδειξη του τρίτου τακτικού νικητή με
τον αναπληρωματικό του.
Οι παραπάνω κληρώσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ν.
Φάληρο Πειραιά, κάθε Πέμπτη κατά τα προναφερόμενα και ώρα 18:30. Στις
κληρώσεις θα συμμετάσχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την
επιλογή των νικητών έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα
στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και
είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα
στελέχη και οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, της Χορηγού και των άλλων
θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (σύμφωνα με το
άρθρο 42ε παρ. 5 υποπαρ. Α (αα, ββ, γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920), οι
εργαζόμενοι και τα στελέχη του εστιατορίου HYTRA (το «Εστιατόριο»)
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου (2 ου) βαθμού.
Συμμετοχές από κατοίκους εξωτερικού δε θα γίνονται δεκτές.
3. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στo Διαγωνισμό πρέπει να λάβει γνώση και
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι
στο site, κλικάροντας το σχετικό πεδίο με την ένδειξη «έλαβα γνώση των όρων
για τη συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό τους οποίους αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα » . Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα αναρτηθούν στο site
www.gastronomos.gr στην ενότητα «Ειδήσεις».
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν
τη φόρμα συμμετοχής με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία,
αριθμό τηλεφώνου τους (κινητού ή σταθερού). Ελλιπής, ή μη ορθή, ή μη αληθής
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συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην
ΕΤΑΙΡΙΑ να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
4. Η συμμετοχή - αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας συμμετοχής από τους
συμμετέχοντες συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του
Διαγωνισμού, που έλαβαν γνώση προηγουμένως και συνεπάγεται τη
συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση έναντι
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και της Χορηγού.
Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου με αποστολή
περισσότερων από μία συμμετοχών στην ίδια φάση του Διαγωνισμού. Αν
αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι
επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται
υπόψη.
Όσοι κληρωθούν ως νικητές (τακτικοί ή αναπληρωματικού) σε οποιαδήποτε
κλήρωση δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη φάση
του Διαγωνισμού.
5. Ως έπαθλο του Διαγωνισμού ορίζεται για το νικητή κάθε εβδομάδας ένα
δείπνο για 2 άτομα, στο άνω Εστιατόριο, με μενού ως ακολούθως:
1η φάση Διαγωνισμού 01-06-2018 έως 07-06-2018 : Μενού Street food που
περιλαμβάνει:
2 x COCKTAILS
BERGAMOT SPRITZ
Amaretto, Bergamot, Orange Bitters
and
MEXICAN APERITIVO
Smokey Tequila, Agave Nectar, Ginger Beer, Aromatic Bitters
MINI BEEF BURGERS
τυρί τσένταρ και καπνιστή παντσέτα
STEAMED BUNS
πικάντικο κοτόπουλο, σάλτσα sriracha και pickled ginger
MAC and CHEESE
ξινοτύρι, γραβιέρα, τσένταρ και πάνκο

2η φάση Διαγωνισμού 08-06-2018 έως 14-06-2018 : Μενού Hytra Apla που
περιλαμβάνει:
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ
μαρούλι, αμπελοφάσουλα, ραπανάκι,
καπαρόφυλλα με σάλτσα τόνου
ΛΑΥΡΑΚΙ
κριθαρότο από άγριο μάραθο και αυγοτάραχο
ΜΟΥΣ ΒΕΡΙΚΟΚΟ
μαύρη σοκολάτα, χαμομήλι
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Συνοδεύεται από ένα μπουκάλι κρασί
3η φάση Διαγωνισμού 15-06-2018 έως 21-06-2018: Μενού Gourmet που
περιλαμβάνει:
Μενού γευσιγνωσίας (8 σταδίων) με συνοδεία κρασιού (4 ποτήρια)
ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ
κρέμα σπανάκι, άνηθο και λεμόνι
ΛΑΚΕΡΔΑ
τζίντζερ, πιπεριά τσίλι και ξύδι shiso
ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ
αγγούρι, μποράντζα, ξινή κρέμα, λάδι πεύκου, χυμός καπουτσίνο
ΠΕΣΤΡΟΦΑ
καπνιστή κρέμα από σκουμπρί, πράσινη ελιά, κάπαρη, κέδρος, σμύρνιο
ΠΕΤΕΙΝΟΣ
μανιτάρια shimeji, παρφέ από συκωτάκια πουλερικών, σάλτσα τρούφας,
μαντζουράνα
ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
αμπελόφυλλα, φυστίκι Αιγίνης, γιαούρτι, κρέμα από Ελληνικό μαρούλι
ΒΕΡΙΚΟΚΟ
μαύρη σοκολάτα, ιπποφαές, χαμομήλι
ΑΓΡΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΟ
φράουλες, κεράσια, μαρμελάδα από άγρια μούρα

Οι νικητές κάθε εβδομάδας θα μπορούν να ζητήσουν κράτηση για το δείπνο
τους, πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη κάθε επιμέρους φάσης του
Διαγωνισμού για οποιαδήποτε ημέρα - εκτός Παρασκευής και Σαββάτου από τις 20.00 και μετά και για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά
την επικοινωνία τους, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με το Εστιατόριο.
Σε περίπτωση που το Εστιατόριο δεν έχει διαθεσιμότητα για την επιθυμητή
από το νικητή ημέρα, θα καθορισθεί από το Εστιατόριο άλλη ημερομηνία
κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.
Το μενού θα περιλαμβάνει ό,τι περιγράφεται ανωτέρω εκτός και αν υπάρξει
κάποια αλλαγή στο μενού από το Εστιατόριο, για την οποία θα ενημερωθεί εκ
των προτέρων ο νικητής και θα ισχύει μόνο για το νικητή και 1 συνοδό.
Επιπλέον επιλογές φαγητού/γλυκού ή ποτού ή αλλαγές στο μενού ή προσθήκη
ατόμων θα επιβαρύνουν οικονομικά το νικητή και θα πρέπει να ζητούνται
σαφώς κατά την επικοινωνία του νικητή με το Εστιατόριο.
6. Τα στοιχεία των νικητών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διαγωνισμού
κάθε εβδομάδας θα αναρτηθούν μετά το πέρας κάθε εβδομαδιαίας κλήρωσης,
ήτοι την
07-06-2018, 14-06-2018 και 21-06-2018 στο site, όπου θα παραμείνουν
καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ενημερώνει το
Εστιατόριο για τα ονόματα των νικητών.
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7 . Οι τακτικοί νικητές κάθε εβδομάδας κατά τα προαναφερόμενα θα
ειδοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και τηλεφωνικά την ημέρα της κλήρωσης στον
αριθμό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή
τους. Εάν ο τακτικός νικητής δεν βρεθεί τηλεφωνικά έως και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα ή δεν αποδεχθεί το δείπνο όπως περιγράφεται ανωτέρω ή
ακυρωθεί η συμμετοχή του, θα ειδοποιείται ο αναπληρωματικός νικητής της
ίδιας εβδομάδας έως την 5η ημέρα της επόμενης εβδομάδας της κλήρωσης,
δηλαδή την Τρίτη.
8. Οι νικητές του Διαγωνισμού υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία
της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μαζί του αν αποδέχονται το δείπνο στο Εστιατόριο, αλλιώς θα
χάνουν το δικαίωμα σ΄αυτό.
9 . Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την
ανακήρυξή τους μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν έχει
αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που, παρά την αντίθετη δήλωσή του, αποδειχθεί ότι
περιλαμβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 1) κατηγορίες προσώπων που δεν
δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, (γ) σε περίπτωση κατά την
οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία
έχει δηλώσει αρχικώς και (δ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου
συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη
ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης) και (ε) σε
περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου νικητή, γεγονός που θα
καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή του, ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να
παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την
αποδοχή του δώρου του.
Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να
ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι
ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε
περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της
παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, της Χορηγού, του
Εστιατορίου, ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κ.λ.π. ή περιέχουν προσβλητικό,
υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά
την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να
αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη
και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να
φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωμα να τον
αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και αφού έχει ανακηρυχθεί
νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή των επάθλων.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται οριστικά και θα
καλείται αναπληρωματικός νικητής.
10. Αποκλειστικά υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση κάθε νικητή και για το
παρεχόμενο δείπνο θα είναι το Εστιατόριο και όχι η ΕΤΑΙΡΙΑ και μόνο στο
Εστιατόριο θα μπορεί να απευθύνεται/διαμαρτύρεται ο κάθε νικητής για
οτιδήποτε επισυμβεί κατά το δείπνο.
11. Ρητά διευκρινίζεται ότι το ως άνω έπαθλο παρέχεται ένεκα προκηρύξεως και
κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς.
Το δείπνο ως έπαθλο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται, δεν
ανταλλάσσεται, ούτε αντικαθίσταται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται με
χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.
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12. Μετά την αποδοχή του επάθλου από το νικητή, κάθε υποχρέωση της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Το κόστος των επάθλων του Διαγωνισμού,
βαρύνει αποκλειστικά τη Χορηγό. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της Χορηγού στο πλαίσιο πραγματοποίησης του παρόντος
Διαγωνισμού και απονομής των επάθλων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η
ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση άρνησης χορήγησης ή τροποποίησης των
επάθλων στους νικητές.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή,
αναπληρωματικό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε τυχόν συμβεί ή/και
ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ΄αυτούς σχετιζόμενη
άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, ή τα έπαθλα του Διαγωνισμού, ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό.
Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση της βλάβης
οποιουδήποτε νικητή ή/και τρίτου, σε περίπτωση που το έπαθλο δεν είναι αυτό
που υποσχέθηκε η Χορηγός, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία η Χορηγός
δεν προσφέρει σε νικητή το έπαθλο που κέρδισε.
13 . Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενημερώνει ότι τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά
δεδομένα που παρέχουν με τη θέλησή τους οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό,
κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679
με αποκλειστικό σκοπό τη
διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών, την ανακοίνωση των
ονομάτων τους στο site και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει
δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και την
απόδοση των δώρων σε αυτούς. Μετά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε
δεδομένα, των συμμετεχόντων/ νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται,
εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω Διαγωνισμό συνιστά και
ανεπιφύλακτη συναίνεση και παροχή συγκατάθεσης και άδειας προς την
ΕΤΑΙΡΙΑ για τη συλλογή
των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου
προσωπικών δεδομένων, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που γνωστοποιεί με δική του θέληση
για τους σκοπούς του
Διαγωνισμού (διεξαγωγή Διαγωνισμού, ανάδειξη των νικητών, ανακοίνωση των
ονομάτων τους στο site και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει
δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και την
απόδοση των δώρων σε αυτούς). Επίσης οι συμμετέχοντες παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους στην ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως στα πλαίσια του Διαγωνισμού
επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα προαναφερόμενα στοιχεία τους, αποκλειστικά
και μόνον σε εργαζομένους της ή/και τρίτα πρόσωπα, τα οποία ως εκτελούντα
την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ΄εντολήν της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, θα εμπλακούν
στη διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών, καθώς και να
ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στο Εστιατόριο για την απόδοση των
δώρων σ΄αυτούς.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται να μην τα κοινοποιήσει σε
κανένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του συμμετέχοντος στον
Διαγωνισμό.
1 4 . Οι συμμετέχοντες διατηρούν τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να
ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ή/και να ασκήσουν οποτεδήποτε και
χωρίς επιβάρυνση τα δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά τους
δεδομένα και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή αντίρρησης στην
περαιτέρω επεξεργασία τους, κατά τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σε
συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679
αποστέλλοντας
μήνυμα στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
contest@gastronomosonline.gr ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την ΕΤΑΙΡΙΑ στο
τηλέφωνο: 210-48.08.483 κ Αντωνία Παππά.
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15. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών σε
οποιαδήποτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του διαδικτύου
και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του Διαγωνισμού κατ' επιλογήν και
κατά την κρίση της.
1 6 . Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει
εφόσον κριθεί απαραίτητο τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω
τ ο υ site, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με
οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε
δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την αιτία αυτή.
1 7 . Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα
απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά
διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ούτε αποκτούν δικαίωμα για δείπνο ή γεύμα στο
Εστιατόριο χωρίς χρέωση για άλλη ημέρα πέρα από την ορισθείσα από το
Εστιατόριο, στα πλαίσια ανάδειξής τους ως νικητών του Διαγωνισμού.
18. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση
των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την
υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές
του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε
επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει ουδεμία
ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ή τεχνικών προβλημάτων κατά τη
διάρκεια της σύνδεσης οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό ή/και
τυχόν βλάβης στην άνω ιστοσελίδα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή
(προσωρινή ή μόνιμη) του Διαγωνισμού καθώς και εάν τα τηρούμενα αρχεία
καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς είτε λόγω απρόβλεπτης βλάβης του
εξοπλισμού της, είτε λόγω βλάβης ή αδυναμίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων
ή του τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού (π.χ. μη κάλυψη δικτύου,
υπερφόρτωση δικτύου, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω
έλλειψης διαθέσιμου χώρου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ.) και
απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της από το Διαγωνισμό.
19. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα
προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια
της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και
συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
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