
Όροι Συμμετοχής 

Η  Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ (εφεξής διοργανώτρια εταιρεία) σε συνεργασία με τις 
εκδόσεις Ιβίσκος (εφεξής χορηγός δώρων) διεξάγει διαγωνισμό μέσω της 
ιστοσελίδας της www.omorfizoi.gr  και της σελίδας της στο Facebook και δίνει τη 
δυνατότητα σε τρεις τυχερούς νικητές να κερδίσουν από 1 αντίτυπο του βιβλίου 
“Μακροζωία – Ο Απόλυτος Οδηγός” της Ρούλας Γκόλιου 
 
1. Ο διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 22:00 και οι 
νικητές θα ανακοινωθούν έως την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στην ιστοσελίδα 
της διοργανώτριας εταιρείας και στη σελίδα της στο Facebook. 

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, 
είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τη 
χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της 
διοργανώτριας εταιρείας και των εταιρειών χορηγών των δώρων. 

3. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εκάστοτε διαγωνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να έχει μια και 
μόνο συμμετοχή. 

4. Οι νικητές αναδεικνύονται με ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργείται και  γίνεται 
στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας (Παραλία Κάντιας,  Ναύπλιο). Στην ίδια 
κλήρωση αναδεικνύονται και αναπληρωματικοί νικητές. Οι νικητές ειδοποιούνται 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποβάλλει για την ανάδειξή 
τους ως νικητές και θα πρέπει να απαντήσουν εντός 30 ημερών από την διεξαγωγή 
της κλήρωσης, δηλώνοντας ότι αποδέχονται το δώρο τους και να συμπληρώσουν 
την διεύθυνση κατοικίας τους, ώστε  να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής 
του δώρου τους. 

5. Οι νικητές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας και στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social networks) μέσω των λογαριασμών της 
εταιρείας. 

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας 
εταιρείας δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το συμμετέχοντα νικητή έως και 30 
ημέρες από την διεξαγωγή της κλήρωσης μετά από δύο (2) ειδοποιήσεις ή ο 
εκάστοτε νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα μέχρι και 30 
ημέρες από την κλήρωση, η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
μεταβιβάσει το δώρο σε αναπληρωματικό νικητή. 

7. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν 
ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. 



8. Οι νικητές παραλαμβάνουν το δώρο τους με εταιρεία ταχυμεταφορών. Τα έξοδα 
αποστολής βαρύνουν τον χορηγό των δώρων. 

9. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να 
τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του. 
Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό 
μέσω της ιστοσελίδας της διοργανώτριας εταιρείας. 

10. Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών 
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών 
στον εκάστοτε διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των 
ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του εκάστοτε διαγωνισμού. 

11. Η διοργανώτρια εταιρεία επιπλέον δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που 
ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία 
επικοινωνίας του ή δεν κάνει σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα στοιχεία τους θα παραμείνουν στην 
διοργανώτρια εταιρεία και τους χορηγούς δώρων, οι οποίοι ρητώς διαβεβαιώνουν 
ότι δεν θα τα κοινοποιήσουν σε τρίτους. Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί νικητές 
εξουσιοδοτούν την διοργανώτρια εταιρεία να εντάξει τα ονόματά τους στην λίστα 
των νικητών και αναπληρωματικών νικητών που θα ανακοινωθεί και αναρτηθεί 
όπως ορίζει το άρθρο 5 των παρόντων όρων. 

13. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η/οι ηλεκτρονική/ες διεύθυνση/εις με τις 
οποίες συμμετάσχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό της διοργανώτριας εταιρίας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων 
αποκλειστικά από την διοργανώτρια εταιρία και τους χορηγούς δώρων. 

14. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι σε περίπτωση που έχουν διαγράψει την/τις  
ηλεκτρονική/ές  διεύθυνση/εις από την λίστα αποστολής ενημερωτικών 
μηνυμάτων, η  συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έπεται και την εκ νέου εισαγωγή 
της/των ηλεκτρονικής/ών διεύθυνσης/εων στην λίστα αυτή. 

15. Η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει 
ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους συμμετοχής χωρίς προηγούμενη 
προειδοποίηση και ιδιαίτερη ενημέρωση, εφόσον συντρέχουν νομικοί ή 
πραγματικοί λόγοι. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των παρόντων όρων συμμετοχής, 
θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή του εκάστοτε διαγωνισμού 

16. Παράπονα σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού πρέπει να απευθύνονται 
στην οργανώτρια εταιρεία εγγράφως με αναγραφή του διαγωνισμού εντός 7 
ημερών μετά από τη γνωστοποίηση της αιτίας στην παρακάτω διεύθυνση: 



info@omorfizoi.gr. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν 
τηλεφωνικά ή καθυστερημένα. 

17. Η συμμετοχή σε  διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παραπάνω όρων. 

18. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά 
σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια 
Ναυπλίου. 


