ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Bread Battles από τον Καραμολέγκο»
Με ΔΩΡΑ: Προϊόντα αξίας 200 Ευρώ από το e‐shop του Άκη Πετρετζίκη
(https://akiseshop.com) για 5 νικητές και Ένα Ταξίδι στο εξωτερικό για 1 μεγάλο νικητή

1.
1.1.

Αντικείμενο Διαγωνισμού/Οργάνωση:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. », που
εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, και εκπροσωπείται νόμιμα (Διοργανώτρια),
επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά
μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω του καναλιού που διατηρεί στο
Instagram (με διακριτικό τίτλο «Karamolegos_bakery) (Κανάλι), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
με τίτλο «Bread Battles από τον Καραμολέγκο» (Διαγωνισμός).

1.2.

Το Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία «FRANK AND
FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι
Αττικής, Λ. Κηφισίας 250‐254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

2.
2.1.

Όροι Συμμετοχής:
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (Όροι), οι οποίοι θα
κατατεθούν σε Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14.6 και
παράλληλα θα είναι αναρτημένοι στον ειδικά σχεδιασμένο Ιστότοπο της Διοργανώτριας
που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.breadbattles.gr, (εφεξής «Ιστότοπος της
Διοργανώτριας»). Οι Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας
καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν μέχρι το
σημείο εκείνο τροποποιήσεις τους.

2.2.

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό
για κάθε ενδιαφερόμενο/‐η, καθώς και του τρόπου ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο
του Διαγωνισμού.

2.3.

Η Διοργανώτρια έχει το απόλυτο δικαίωμα και κατά την απόλυτη αυτής διακριτική
ευχέρεια και κρίση, να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους του Διαγωνισμού, τη
διάρκεια και τις ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά
την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

2.4.

Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το
Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την
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ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της
Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των
Όρων. Παράλληλα, όλες οι τυχόν τροποποιήσεις των Όρων θα κατατίθενται και στη
Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 14.6.
2.5.

Η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και οι
Συμμετέχοντες να επισκέπτεται τον Ιστότοπο , προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν
ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων.

3.
3.1.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.:
Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι
Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (Συμμετέχοντες και
έκαστος Συμμετέχων).

3.2.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο
Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό
στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» (www.Instagram.com) (Instagram),
δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password)
(εφεξής Instagram ID), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Instagram και η λειτουργία
του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3.3.

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι
εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους
ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης
και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα άτομα που
στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.4.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του
παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4.
4.1.

Διάρκεια του Διαγωνισμού :
O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 5 των
παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από την 01/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ. τοπική ώρα
Ελλάδος (Έναρξη του Διαγωνισμού) έως την 21/10/2018 και ώρα 23.59 μ.μ. τοπική ώρα
Ελλάδος (Λήξη του Διαγωνισμού).

4.2.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα
λαμβάνεται υπ’ όψιν ούτε θα γίνεται αποδεκτή, άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε
δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα
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δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι
Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά,
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της
Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από
οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

5.
5.1.

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 των παρόντων Όρων, η συμμετοχή στο
Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα μέσω της εκ μέρους του Συμμετέχοντος επιλογής μιας μόνο
από τις κατωτέρω πέντε δοκιμασίες (Δοκιμασίες και έκαστη Δοκιμασία) και σύμφωνα με
τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.

5.1.1. Έκαστος Συμμετέχων θα πρέπει να επιλέξει αποκλειστικά τουλάχιστον μια από τις
κατωτέρω Δοκιμασίες:
Δοκιμασία

Υλικά

hashtag 1

hashtag 2

α) Ψωμί για τοστ Καραμολέγκος
β) Αυγό γ) ένα Αλλαντικό της
ToTostChallenge

αρεσκείας του συμμετέχοντα δ) #breadbattles #ToTostChallenge,
όποιο άλλο υλικό επιθυμεί ο
συμμετέχον
α) Ψίχα τοστ Καραμολέγκος β)
ένα Τυρί της αρεσκείας του

ToPsixaChallenge

συμμετέχοντα γ) βούτυρο δ) #breadbattles #ToPsixaChallenge
όποιο άλλο υλικό επιθυμεί ο
συμμετέχον
α) Ψωμί Καραμολέγκος Ζέας

ToZeasChallenge

β)ελιές γ) αγγούρι δ) όποιο άλλο #breadbattles #ToZeasChallenge
υλικό επιθμεί ο συμμετέχον
α) Kαραμολέγκος Δέκα με Chia

ToDekaChallenge

β) Κοτόπουλο γ) πιπεριές δ)
όποιο άλλο υλικό επιθυμεί ο

#breadbattles #ToDekaChallenge

συμμετέχον
ToBurgerChallenge

α) Ψωμί Burger Καραμολέγκος
β) ντοματίνια γ) μανιτάρια δ)
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#breadbattles #ToBurgerChallenge

όποιο άλλο υλικό επιθυμεί ο
συμμετέχον

5.1.2. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πιάτο, η συνταγή του οποίου θα είναι
πρωτότυπη και αποκλειστικά της έμπνευσης του Συμμετέχοντα και η οποία συνταγή θα
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τα τρία υλικά της Δοκιμασίας, που αναφέρονται
ανωτέρω (ειδικά τα προϊόντα της Διοργανώτριας αναφερόμενα ως Προϊόντα) και
οιαδήποτε άλλα υλικά επιθυμεί, απεριόριστου αριθμού.
5.1.3. Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του πιάτου, ο Συμμετέχων θα πρέπει να εισέλθει
στο δικό του λογαριασμό στο Instagram και να ανεβάσει φωτογραφία της
δημιουργίας/πιάτου που έχει εκτελέσει, ακολουθούμενη από αναλυτική περιγραφή της
συνταγής, που έχει χρησιμοποιήσει με περιγραφή όλων των υλικών που έχει
χρησιμοποιήσει και από τα απαραίτητα hashtags (#) που αντιστοιχούν σε κάθε
«Δοκιμασία» (challenge), έχοντας αλλάξει τις ρυθμίσεις του Instagram λογαριασμού του
σε «Public» ώστε η ανάρτησή του να είναι ορατή προς όλους και προς τους Διοργανώτρια
/ Διαφημιστική ώστε να καταμετρηθεί.
5.2.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως αυτή
ορίζεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων), σε όσες Δοκιμασίες (challenges)
επιθυμεί (μία ή και περισσότερες) και με όσες συνταγές επιθυμεί, ανά Δοκιμασία. Σε κάθε
περίπτωση, προκειμένου έκαστη συμμετοχή να είναι ορθή, θα πρέπει κάθε φορά ο
Συμμετέχων να ακολουθεί τη διαδικασία του όρου 5.1 και υπό τους όρους και
προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

5.3.

Βασική και ουσιώδης προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκάστου Συμμετέχοντα στο
Διαγωνισμό είναι οιαδήποτε συνταγή και φωτογραφία, τις οποίες ο Συμμετέχων αναρτά
να είναι πρωτότυπες και προσωπικής σύλληψης και έμπνευσης και να μην ομοιάζει
ουσιωδώς με άλλες συνταγές. Ως εκ τούτου και με την επιφύλαξη ειδικότερων
προβλέψεων των παρόντων Όρων, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν πνευματικά
δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της
Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της
Διοργανώτριας, η δε συγκεκριμένη συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

5.4.

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές, θα εμφανίζονται και στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας του
διαγωνισμού www.breadbattles.gr.
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5.5.

Η ανάρτηση από το Συμμετέχοντα της συνταγής, της φωτογραφίας και των λοιπών
απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών σύμφωνα με τα ανωτέρω συνιστά δήλωση
συμμετοχής, ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και
ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων. Έκαστος
Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη/τις συμμετοχή/ές του στο
Διαγωνισμό.

5.6.

Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει
στο Διαγωνισμό.

6.
6.1.

Επαλήθευση και ακύρωση συμμετοχών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές.

6.2.

Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πληροί τις
προϋποθέσεις όλων των σταδίων, διαδικασιών και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού,
όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) είναι απόλυτα σύμφωνη με όλους τους
όρους των παρόντων Όρων, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της
Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την
ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων
δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

6.3.

Περαιτέρω, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ή στιγμή
μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) η
συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας,
προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της
Διοργανώτριας ή του Instagram ή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του
Συμμετέχοντα ή τρίτου, (β) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων προσβάλλει το νόμο, τα
χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων, (γ) το περιεχόμενο αυτής (συμμετοχής) είναι
προσβλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή
καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) η
συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (ε) κάποιο από τα
στοιχεία που δήλωσε ο Συμμετέχων είναι ψευδές, (στ) σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο, ο Συμμετέχων στο Διαγωνισμό, ο Φιναλίστ ή ο Μεγάλος Νικητής δεν
αποδέχεται πλήρως και δεν συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους Όρους, οι οποίοι
στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, (ζ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο
οιοσδήποτε Φιναλίστ δεν παρουσιασθεί στο Μεγάλο Τελικό ή παρουσιασθεί
εκπροθέσμως ή/και (η) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κατά την απόλυτη
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διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, οιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει τους
όρους των παρόντων Όρων ή της κείμενης Νομοθεσίας.
6.4.

H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και
ανέλεγκτη κρίση καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη εκ των υστέρων και άνευ
προειδοποιήσεως: (α) να επαληθεύσει την εγκυρότητα κάθε και όλων των συμμετοχών
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, (β) να αποκλείει μη έγκυρες συμμετοχές που
παραβιάζουν τους παρόντες Όρους ή τους Όρους της Κοινότητας του Instagram
(https://help.instagram.com/581066165581870),

(γ)

να

αποκλείει

οποιονδήποτε

Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του
οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους, (γ) να απαγορεύσει την
περαιτέρω συμμετοχή οιουδήποτε Συμμετέχοντα καθ’ οιονδήποτε χρόνο, (δ)

να

ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους,
σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

7.
7.1.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
Από κάθε μια Δοκιμασία, θα επιλεγούν δύο πιάτα, ήτοι συνολικά δέκα πιάτα και από τις
πέντε Δοκιμασίες, τα οποία θα περάσουν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού, την
Ψηφοφορία και σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

7.2.

Στις 23/10/2018 ο κ. Άκης Πετρετζίκης που αποτελεί τον κριτή του Διαγωνισμού (Σεφ‐
Κριτής), θα επιλέξει τα 2 καλύτερα πιάτα από κάθε μία Δοκιμασία (Challenge), καθώς και
2 επιλαχόντα πιάτα από κάθε μία Δοκιμασία (Challenge), έκαστο με σειρά κατάταξης.

7.3.

Η επιλογή των πιάτων θα γίνει κατ’ απόλυτη ευχέρεια και ελευθεριότητα του Σεφ‐Κριτή,
με βάση τα κατωτέρω κριτήρια επιλογής: Α. η δημιουργική αξιοποίηση των Προϊόντων
στη συνταγή και Β. η παρουσίαση του πιάτου.

7.4.

Οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν δικαιούται να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα του Σεφ‐
Κριτή, σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει
οιοδήποτε Συμμετέχοντα που παραβιάζει τον παρόντα όρο από τη συνέχεια της
διαδικασίας και του Διαγωνισμού

7.5.

Στη συνέχεια, στις 24/10/2018 και 25/10/2018 τα 2 καλύτερα πιάτα κάθε Δοκιμασίας, ως
αυτά θα έχουν επιλεγεί από τον Σεφ‐Κριτή, θα αναρτηθούν στο Κανάλι της Διοργανώτριας
στο Instagram, και θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ψηφοφορίας, κατά τη διάρκεια της
οποίας το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει για να αναδείξει τον φιναλίστ κάθε Δοκιμασίας,
που θα συμμετάσχει στο Μεγάλο Τελικό, ήτοι συνολικά πέντε Φιναλίστ. Η Ψηφοφορία
για κάθε και όλες τις Δοκιμασίες θα έχει διάρκεια 24 ώρες και οι ειδικότερες πληροφορίες
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περί αυτής θα ανακοινωθούν με σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας στον Ιστότοπο της
Διοργανώτριας και προ της έναρξης της Ψηφοφορίας.
7.6.

Από τη Ψηφοφορία θα προκύψουν 5 Φιναλίστ, ένας για κάθε Δοκιμασία, που θα λάβουν
μέρος στον μεγάλο τελικό (Μεγάλος Τελικός). Η συμμετοχή κάθε Φιναλίστ στο Μεγάλο
Τελικό είναι υποχρεωτική. Τα ονόματα των πέντε Φιναλίστ, θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο
της Διοργανώτριας https://www.breadbattles.gr. Στην εκδήλωση του Τελικού, μετά από
διαγωνιστική διαδικασία, θα αναδειχτεί ο μεγάλος νικητής (Μεγάλος Νικητής) του
Διαγωνισμού.

7.7.

Η ενημέρωση των πέντε Φιναλίστ, θα γίνει εντός 24 ωρών από τη ολοκλήρωση της
Ψηφοφορίας,

με

ανάρτηση

στο

κανάλι

του

Instagram

της

Διοργανώτριας

(Karamolegos_bakery), καθώς και με προσωπικό μήνυμα προς έκαστο Φιναλίστ.
7.8.

Από κάθε Φιναλίστ και εντός 48 ωρών, θα ζητηθεί να στείλει στην Διοργανώτρια, τα
στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, Α.Δ.Τ., διεύθυνση), ώστε αυτή
(Διοργανώτρια) να επικοινωνήσει μαζί του και να επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητά του
για τον μεγάλο Τελικό.

7.9.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάθε Φιναλίστ εντός του
χρονικού διαστήματος των 48 ωρών από την λήψη του προσωπικού μηνύματος, ή σε
περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε Φιναλίστ αδρανήσει, καθυστερήσει, αρνηθεί
ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την συμμετοχή του στο Μεγάλο Τελικό, η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως Φιναλίστ τον πρώτο επιλαχόντα, που
είναι αμέσως επόμενος στη λίστα κατά σειρά κατάταξης, αναφορικά με τη σχετική
Ψηφοφορία της επιμέρους Δοκιμασίας, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή
προσωπικού μηνύματος και σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

7.10. Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης
έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων στο πρόσωπο του πρώτου επιλαχόντα, η
Διοργανώτριας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει Φιναλίστ τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ.
σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.
7.11. Σε περίπτωση κατά την οποία οιαδήποτε των περιπτώσεων του όρου 7.9 προκύπτει στο
πρόσωπο οιουδήποτε επιλαχόντα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την
απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια και κρίση να επικοινωνήσει με οιοδήποτε άλλο
Συμμετέχοντα, σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.
7.12. Η επιβεβαίωση των στοιχείων κάθε Φιναλίστ θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια
ή τη Διαφημιστική , οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και
κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων των Φιναλίστ.
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8.
8.1.

Ο Μεγάλος Τελικός του Διαγωνισμού
Ο Μεγάλος Νικητής του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία
που θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2018 σε χώρο εντός του Νομού Αττικής. Ο ακριβής χώρος
που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια, και η ώρα διεξαγωγής, θα ανακοινωθεί μέσα από
τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://www.breadbattles.gr.

8.2.

H διαγωνιστική διαδικασία θα γίνεται ως εξής:

8.2.1. Κατά το πρώτο στάδιο του Μεγάλου Τελικού, οι 5 Φιναλίστ θα κληθούν να
δημιουργήσουν συνταγές σύμφωνα με τις υποδείξεις του Σεφ‐Κριτή μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα, με υλικά και τεχνικά μέσα που θα είναι κοινά για όλους τους Φιναλίστ
και θα χορηγηθούν από τη Διοργανώτρια. Σε αυτό το στάδιο, ο Σεφ‐Κριτής, κατά την
απόλυτη κρίση και ελευθεριότητά του, θα επιλέξει τους 2 Φιναλίστ που θα προχωρήσουν
στο 2ο στάδιο, από το οποίο θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του Διαγωνισμού.
8.2.2. Κατά το 2ο στάδιο, οι 2 Φιναλίστ θα κληθούν και πάλι, να εκτελέσουν μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα, συγκεκριμένες συνταγές, που θα δοθούν από τον Σεφ‐Κριτή, με υλικά
και τεχνικά μέσα που θα είναι κοινά για τους δύο Φιναλίστ και θα χορηγηθούν από τη
Διοργανώτρια.
8.2.3. Ο Σεφ‐Κριτής κατά την απόλυτη αυτού κρίση και ελευθεριότητα θα επιλέξει τον Μεγάλο
Νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το Μεγάλο Δώρο του Διαγωνισμού.
8.3.

Ο Μεγάλος Τελικός θα προβληθεί ζωντανά από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της
Διοργανώτριας στο Facebook και το youtube, ενώ επίσης θα κινηματογραφηθεί ώστε να
δημιουργηθεί video που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή του Διαγωνισμού, του
Μεγάλου Τελικού και εν γένει των προϊόντων της Διοργανώτριας σε μέσα της επιλογής
της Διοργανώτριας (όπως το site της Διοργανώτριας, τα Κοινωνικής Δικτύωσης της
Διοργανώτριας, τηλεόραση, κλπ).

8.4.

Στο Μεγάλο Τελικό, εκτός από τους 5 Φιναλίστ και το Σεφ‐Κριτή , θα παρίστανται
προσκεκλημένοι της Διοργανώτριας, όπως δημοσιογράφοι, στελέχη της Διοργανώτριας,
μέλη της ελληνικής κοινωνίας, κ.ά.

8.5.

Η μετάβαση των Φιναλίστ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Φιναλίστ με μέσα της
επιλογής τους, ενώ το σχετικό κόστος μετάβασης και διατροφής βαρύνει αποκλειστικά
αυτούς, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.
Για τους Φιναλίστ, που διαμένουν μόνιμα εκτός νομού Αττικής, η Διοργανώτρια καλύπτει
[1] διανυκτέρευση και το πρωϊνό για 1 μονόκλινο δωμάτιο σε Ξενοδοχείο 4 αστέρων, της
επιλογής της Διοργανώτριας.
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9.
9.1.

Δώρα:
Έκαστος από τους πέντε Φιναλίστ που θα αναδειχθούν μέσα από την ψηφοφορία (poll)
στο Instagram και θα συμμετάσχουν στην Μεγάλο Τελικό, θα κερδίσει προϊόντα
συνολικής αξίας 200 Ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), από το e‐shop του Άκη
Πετρετζίκη (https://akiseshop.com), τα οποία θα πρέπει να αγοράσει μέσα σε 3 μήνες
από την ημέρα διεξαγωγής του Μεγάλου Τελικού.

9.2.

Ο Μεγάλος Νικητής του Διαγωνισμού που θα αναδειχθεί στο Μεγάλο Τελικό της 5ης
Νοεμβρίου 2018, θα κερδίσει ένα ταξίδι γευσιγνωσίας για 2 άτομα στη Bangkok (Μεγάλο
Δώρο).

9.3.

Το Μεγάλο Δώρο περιλαμβάνει:

9.3.1. Δύο αεροπορικά εισιτήρια από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος για τον
προορισμό μετ’ επιστροφής, με αεροπορική εταιρεία, της επιλογής της Διοργανώτριας,
9.3.2. 5 Διανυκτερεύσεις σε ένα δίκλινο σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, της επιλογής της
Διοργανώτριας,
9.3.3. 1 food guided tour & 1 dinner στο ξενοδοχείο.
9.4.

Περαιτέρω πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία, όροι και προϋποθέσεις, σχετικά με το
Μεγάλο Δώρο και τη χρήση αυτού θα ανακοινωθούν με σχετική ανάρτηση της
Διοργανώτριας στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

9.5.

Ο Μεγάλος Νικητής θα πρέπει να κάνει χρήση του Δώρου, εντός χρονικού διαστήματος
από τον μεγάλο τελικό, το οποίο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί από την διοργανώτρια
με σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον όρο 9.4 Τα δώρα των παραγράφων 9.1 και 9.2
είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν
ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

9.6.

Σε περίπτωση που ο Μεγάλος Νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να κάνει
χρήση του Μεγάλου Δώρου εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον όρο 9.4, η
άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια
του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

9.7.

Ο Μεγάλος Νικητής ως επίσης και ο/η συνοδός αυτού είναι από μόνοι τους αποκλειστικά
υπεύθυνοι: (α) για τη οργάνωση και τα έξοδα της μετάβασής του από την κατοικία τους
στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, (β) για την απόκτηση των προσωπικών και
ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στο προορισμό του όρου
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9.3.1. (γ) τα έξοδα σίτισης και πιθανής διανυκτέρευσης και επιστροφής στην κατοικία τους
από αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών
οιασδήποτε ευθύνης.

10. Ευθύνη Διοργανώτριας.
10.1. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό
και στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της
εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που
θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες
κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.
10.2. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το
νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες
Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά
αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις
που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια.
10.3. Επίσης η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν
εκτυπωτικά λάθη.
10.4. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι
υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή
αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν
διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το
Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη,
ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε
συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς
σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση αυτών ή/και για οιαδήποτε άλλη
αιτία.
10.5. Ακόμη, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους
αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
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 είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και
απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
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10.6. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο
αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους
να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου
των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
10.7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των
προϊόντων από το e‐shop του Σεφ‐Κριτή Άκη Πετρετζίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
όρο 9 και του Μεγάλου Δώρου όπως αυτά περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά
μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν
φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή
των Φιναλίστ ή του Μεγάλου Νικητή.
10.8. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση
ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσόμενων προθεσμιών.
10.9. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς
οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή
για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα
ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
10.10.Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να
υφίσταται.
10.11.Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων
στους παρόντες Όρους, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως
δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων, των Φιναλίστ ή/και του Μεγάλου
Νικητή, σχετικά με την παραλαβή, χρήση και αξιοποίηση των Δώρων του Όρου 9 αλλά και
στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων των Φιναλίστ ή/και του Μεγάλου Νικητή κατά τη
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω.

11. Τεχνικά μέσα
11.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων και των
Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η
Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με
την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή
διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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11.2. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στο Instagram επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους
λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και
προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν
ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.
Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη
προκύψει στον Κανάλι ή στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την
προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω
μη καταχώρησης τους.
11.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν
προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά –
λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου,
διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς
και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Κανάλι της Διοργανώτριας, με ως αποτέλεσμα
την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών
λόγω μη καταχώρησής τους.
11.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι το Κανάλι και ο Ιστότοπος της Διοργανώτριας ή οι
διακομιστές μέσω των οποίων ο Διαγωνισμός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και
των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι
ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και
διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική
ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία
του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά
προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε
ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν
βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση,
επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του
συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στο Κανάλι και
στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.
11.5. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας
των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την
ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει το Instagram μέσω «δεσμών»,
hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί
ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των
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ιστοτόπων, στου οποίους το Instagram παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο.
11.6. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των
Συμμετεχόντων Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η
Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά
με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή
διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή Συμμετέχοντα.
11.7. Οι Συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους και τις πολιτικές του
Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της
Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

12. Εμπορικά Σήματα ‐ Πνευματική Ιδιοκτησία
12.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της
Διαφημιστικής.
12.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση,
αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο
εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε
τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
της Διοργανώτριας.
12.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που
συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των
Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να
αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Καναλιού ή του
Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου.
12.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα,
που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν
οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και
της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από το Κανάλι ή/και τον Ιστότοπο της
Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα
αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και
μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης Νομοθεσίας και των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών.
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12.5. Έκαστος Συμμετέχων δηλώνει και βεβαιώνει ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι οι
συνταγές και οι φωτογραφίες που αναρτά στο Κανάλι είναι πρωτότυπες καθώς και ότι του
ανήκουν τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας αυτών (συνταγών και των φωτογραφιών) και
ότι σε καμία περίπτωση δεν θίγουν οιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, της Διοργανώτριας και
της Διαφημιστικής μυ υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.
12.6. Περαιτέρω έκαστος Συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συμφωνεί
συναινεί, εκχωρεί και παραχωρεί στη Διοργανώτρια αυτομάτως, ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, ατελώς και άνευ ανταλλάγματος και παρέχει σε αυτή την αποκλειστική άδεια
και το αποκλειστικό δικαίωμα της εκ μέρους της Διοργανώτριας εκμετάλλευσης των
συνταγών και των φωτογραφιών, που θα αναρτήσει στο Κανάλι (περιλαμβάνοντας τυχόν
πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εικόνας κλπ.) στο διηνεκές, η οποία Διοργανώτρια
έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να παρουσιάζει, να προβάλλει αυτά (συνταγές και
φωτογραφίες) στο κοινό και να τα εκμεταλλεύεται κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια με κάθε τρόπο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και της προώθησης των
προϊόντων της Διοργανώτριας και χωρίς τυχόν γεωγραφικούς, χρονικούς ή άλλους
περιορισμούς.
12.7. Περαιτέρω έκαστος Φιναλίστ, που θα συμμετάσχει στο Μεγάλο Τελικό συμφωνεί
συναινεί, εκχωρεί και παραχωρεί στη Διοργανώτρια αυτομάτως, ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, ατελώς και άνευ ανταλλάγματος και παρέχει σε αυτή την αποκλειστική άδεια
και το αποκλειστικό δικαίωμα της με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικής εκμετάλλευσης της
εικόνας, της φωνής και της εν γένει παρουσίας του στο Μεγάλο Τελικό (Συμμετοχή).
12.8. Στην ανωτέρω εκχώρηση και παραχώρηση περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά το αποκλειστικό δικαίωμα και η αποκλειστική άδεια καταγραφής, χρήσης,
αντιγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, εκμετάλλευσης, διάθεσης, δημόσιας εκτέλεσης/
προβολής/ μετάδοσης της παρουσίας του στο Μεγάλο Τελικό και των διαφόρων έτερων
εκδοχών αυτού που θα προκύψουν μετά από ανασύνθεση του πρωτογενούς υλικού (δηλ.
cut versions) ή/και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο σήμερα γνωστό ή που
θα αναπτυχθεί στο μέλλον και για οιοδήποτε σκοπό, χωρίς γεωγραφικούς, χρονικούς ή
άλλους περιορισμούς.

13. Προσωπικά Δεδομένα
13.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) από εσάς, και ειδικότερα [το user name
εκάστου Συμμετέχοντα και το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, η ταυτότητα και η
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διεύθυνση κατοικίας των 5 Φιναλίστ] τα οποία ΔΠΧ τηρούνται από τη Διοργανώτρια και
τη Διαφημιστική μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες
Όρους (συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ανάδειξη νικητών, ταυτοποίηση των στοιχείων τους
και παράδοση Δώρων).
13.2. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και
ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια,
προκειμένου να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του και τα ΔΠΧ σε αρχείο που θα
δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR).. Σε
περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των ΔΠΧ σύμφωνα
με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
13.3. Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος
επεξεργασίας (Controller) και η Διαφημιστική θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία
(Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς των παραγράφων 13.1
και 13.2.
13.4. Όλα τα ΔΠΧ που θα συλλεγούν στο πλαίσιο του παρόντος, αποτελούν περιουσιακό
στοιχείο του Υπεύθυνου ΕΠΔΧ.
13.5. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα ΔΠΧ θα
καταστρέφονται, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση αυτών για την
εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων
δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και/ή της Διαφημιστικής, που προβλέπονται από την
κείμενη Νομοθεσία.
13.6. Τα ΔΠΧ δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους,
πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της
Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των
νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η
Διαφημιστική δεν τα επεξεργάζονται με άλλο τρόπο πλην της επεξεργασίας που λαμβάνει
χώρα στο Instagram.
13.7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί,
δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των ΔΠΧ του οποτεδήποτε και χωρίς
επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην
διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250‐254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: «Διαγωνισμός
Bread Battles από τον Καραμολέγκο».
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13.8. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν
ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών
Δεδομένων της Διοργανώτριας που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
[karamolegos‐bkr.gr] και ιδίως: (α) να ενημερωθεί για το ποια ΔΠΧ κατέχει η
Διοργανώτρια καθώς και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την
επεξεργασία τους, (β) να ζητήσει διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και
επικαιροποίηση των ΔΠΧ του εφόσον είναι εσφαλμένα ή ανακριβή, (γ) να ζητήσει
διαγραφή των ΔΠΧ, (δ) να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, αν
αμφισβητείται η ακρίβεια και η νόμιμη επεξεργασία τους, (ε) να εναντιωθεί στην
επεξεργασία τους και (στ) να λάβει δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Για την άσκηση των
ανωτέρω δικαιωμάτων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τη
Διαφημιστική κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, σύμφωνα με τον όρο 13.7.
13.9. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεσμεύονται/δηλώνουν ότι η επεξεργασία
(κοινοποίηση, μεταφορά ή/και πρόσβαση) των ΔΠΧ δεν αντίκειται στην ισχύουσα
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
13.10.Τα ΔΠΧ δύνανται να διαβιβαστούν, πλην της Διαφημιστικής, σε τρίτους συνεργάτες της
Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του
Διαγωνισμού, στην οποία περίπτωση τυχόν τέτοια διαβίβαση, πλην της Διαφημιστικής,
θα τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων
Συμμετεχόντων και της λήψης της εκ μέρους τους συμφωνίας και συναίνεσης ή προς
σκοπό συμμόρφωσης με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
13.11.Αν προκύψει οιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία αυτής είναι τα κατωτέρω: Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1‐3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα,
http://www.dpa.gr, email: contact@dpa.gr.

14. Λοιποί όροι
14.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των
παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση
εκ μέρους κάθε και όλων των Συμμετεχόντων (περιλαμβανομένων των Φιναλίστ και του
Μεγάλου Νικητή) οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της
Διαφημιστικής.
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14.2. Η Διοργανώτρια έχει το απόλυτο δικαίωμα και κατά απόλυτη αυτής διακριτική ευχέρεια
και κρίση, να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους του Διαγωνισμού, τη διάρκεια και τις
ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την
πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.
14.3. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές ,τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το
Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την
ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της
Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των
Όρων.
14.4. Η εξακολούθηση της χρήσης του Καναλιού και του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη
και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος
αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.
14.5. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική
ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης,
ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι
Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της
Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή
συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής
του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία
ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική
για κάθε Συμμετέχοντα.
14.6. Οι παρόντες Όροι

έχουν κατατεθεί

στη Συμβολαιογράφο

Αθηνών

Πατρίνα

Παπαρρηγοπούλου, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Αιόλου, αρ. 102 με
ημερομηνία κατάθεσης 01/10/2018 και οποιοσδήποτε, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να
λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα.
14.7. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής, ως αυτοί ισχύουν κατά πάντα χρόνο και κατόπιν
οιασδήποτε τροποποίησης θα είναι επίσης διαθέσιμοι στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας
www.breadbattles.gr .
14.8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το
Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
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