
 | «  »ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ο διαγωνισμός “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»  διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»  (εφεξής η « Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία 
εδρεύει στην Επισκοπή Αγυιάς, στο Δήμο Χανίων Κρήτης (τηλ: 0800 1111 811).

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, 
άνω των 18 ετών και οι οποίοι έχουν ικανότητα προς δικαιοπραξία. Αποκλείονται από τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και οι 
σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά
προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου. O 
διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοίκους Ελλάδας.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 έως και την 
Κυριακή 22 Αυγούστου 2021. Η κλήρωση και η ανακοίνωση των νικητών θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021.

3. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών ισχύει με την τοποθέτηση 
σχολίου στην ανάρτηση του διαγωνισμού στη σελίδα Facebook ή στη σελίδα Instagram 
της διοργανώτριας εταιρείας.

4. Από την κλήρωση θα αναδειχτούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν από  μία (1) 
δωροεπιταγή αξίας 20€, για αγορές από τα καταστήματα ΣΥΝ.ΚΑ.

5.  Για τη συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Facebook ή στο Instagram και να έχει 
προηγουμένως αποδεχθεί όλους τους όρους εγγραφής του Facebook ή του Instagram. 
Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα 
εξασφαλίζοντας το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου 
παράγοντα, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα σχολιάσουν μόνο μια φορά την 
προαναφερθήσα ανάρτηση του διαγωνισμού.Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται
αμέσως σε μία λίστα αποκτώντας αυτοδικαίως αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν στην 
ηλεκτρονική κλήρωση με το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης 
https://commentpicker.com/ Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά.Κάθε
συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή του στην κλήρωση 
είναι τα ακριβή και αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία 
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της έναντι του συμμετέχοντος. Οι νικητές θα 
ενημερωθούν για τη νίκη τους μέσω ανάρτησης σχετικού post στο facebook και θα 
κληθούν να αποστείλουν αναλυτικά τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να μπόρεσουν να παραλάβουν τα δώρα τους. Οι 
νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός τριών (3) 
ημερών από την ημέρα που θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της 
Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.facebook.com/SYNKA.super.markets. Σε 
περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό 
νικητή και ούτω καθ’ εξής. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για 
εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική 
διάρκεια του διαγωνισμού  ακόμη και να τον αναβάλλει, ματαιώσει ή ακυρώσει καθ’ όλη 
την διάρκεια του διαγωνισμού, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών, αφού 
δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με σχετική ανακοίνωσή της στη σελίδα της 
https://www.facebook.com/SYNKA.super.markets στο Facebook χωρίς περαιτέρω 
ειδοποίηση κατά την εύλογη κρίση της.

6. O διαγωνισμός θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω των ανωτέρω 
προπεριγραφόμενων τρόπων συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια εταιρεία 
δεν λαμβάνει αμοιβή οιασδήποτε φύσεως για την συμμετοχή κάθε υποψηφίου. 
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7. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με 
υπηρεσίες διαφορετικά από όσα ρητά διατίθενται με την παρούσα στον νικητή. 

8. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας 
https://www.facebook.com/SYNKA.super.markets στο Facebook και σε 
ημεροχρονολογία επιλογής της Διοργανώτριας. Η

9.  παραλαβή των δώρων θα γίνεται προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή 
Διαβατήριο. 

10. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.
11. Η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν 

παραλάβει το δώρο του. 
12. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

τα δώρα αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση 
της. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του 
δώρου ή μέρους αυτού και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του με 
οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση ή κατ' άλλο τρόπο κατά την απόλυτη 
διακριτική της ευχέρεια.

13. Εάν μετά την ανάδειξη των νικητών, διαπιστωθεί ότι κάποιος από αυτούς δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να 
ανακαλέσει το δώρο. 

14. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους 
στην Διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων 
του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του ραδιοφώνου και του INTERNET. 
Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την 
διεξαγωγή του διαγωνισμού, την διενέργεια των κληρώσεων, το περιεχόμενο των 
συμμετοχών και την παρουσία των νικητών στην ανωτέρω εκδήλωση όπως και κάθε 
σχετικού γεγονότος όπως η παραλαβή του δώρου, φωτογραφικό ή κινηματογραφικό 
υλικό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και 
συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των
όρων εισόδου και λειτουργίας της σελίδας στο facebook και των γενικών όρων 
συμμετοχής στον διαγωνισμό. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο 
που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα 
τεχνικά ελαττώματα. 

15.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 
σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας 
εταιρείας.

16. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στη σελίδα της 
Διοργανώτριας εταιρείας https://www.synka-sm.gr/ καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος 
και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων. Η ανάγνωση των 
Όρων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά 
μέσα και δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως 
ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως 
ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη 
δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή
γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή 
από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή 
αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του διαγωνισμού β) 
δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οσοδήποτε χρονικό διάστημα 
γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Σε καμία
περίπτωση δεν θα ευθύνεται η ως άνω Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή 
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έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, 
δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της υπηρεσίας που θα προκύψουν από τις
ως άνω αιτίες. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για 
οποιαδήποτε τυχόν βλάβη προκύψει στο Facebook. 

17. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το Facebook ή το Instagram σε καμία περίπτωση δεν 
σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν τον παρόντα Διαγωνισμό.

18. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 
Οποιαδήποτε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία προκύψει σχετικά τους παρόντες όρους που 
αφορούν στον Διαγωνισμό θα λύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ενώ 
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

19. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή 
όλων ανεξαιρέτως των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού εκ μέρους του
συμμετέχοντος και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή του από κάθε σχετική 
αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
Αποδέχομαι


