
Η	  εταιρεία	  με	  την	  επωνυμία	  «FTIAXTO.GR»	  με	  έδρα	  το	  Μαρούσι,	  Αττικής	  διεξάγει	  διαγωνισμό	  σε	  
συνεργασία	  με	  το	  jamjar.gr,	  το	  μεγαλύτερο	  ελληνικό	  online	  πωλητήριο	  χειροποίητων	  ειδών.	  Ο	  

διαγωνισμός	  θα	  διεξαχθεί	  στο	  ftiaxto.gr	  και	  στο	  jamjar.gr.	  	  

	  
1. Στο	  διαγωνισμό	  μπορούν	  να	  πάρουν	  μέρος	  όσοι	  διαμένουν	  στην	  Ελλάδα	  μόνιμα	  και	  

νόμιμα	  και	  έχουν	  συμπληρώσει	  το	  18ο	  έτος	  της	  ηλικίας	  τους.	  	  
2. Εξαιρούνται	  οι	  υπάλληλοι	  των	  διοργανωτριών	  ετιαριών,	  καθώς	  και	  οι	  συγγενείς	  τους	  Α’	  

βαθμού.	  
3. Ο	  διαγωνισμός	  θα	  διεξαχθεί	  στο	  internet	  και	  πιο	  συγκεκριμένα	  μέσω	  των	  ιστοτόπων	  

ftiaxto.gr	  και	  jamjar.gr	  με	  χρονική	  διάρκεια	  από	  την	  18/5/2017	  -‐	  29/6/2017.	  

4. Η	  συμμετοχή	  στο	  διαγωνισμό	  δεν	  προϋποθέτει	  αγορά	  προϊόντος.	  
5. Οι	  αναλυτικοί	  όροι	  συμμετοχής	  στο	  διαγωνισμό	  έχουν	  αναρτηθεί	  σε	  πεδίο	  του	  

ιστότοπου	  www.ftiaxto.gr	  που	  σηματοδοτείται	  ως	  «Όροι	  διαγωνισμού».	  
6. Για	  τη	  συμμετοχή	  τους	  στο	  διαγωνισμό,	  οι	  ενδιαφερόμενοι	  καλούνται	  να	  

συμπληρώσουν	  την	  Αίτηση	  Νέου	  Δημιουργού	  που	  θα	  βρουν	  στο	  jamjar.gr.	  Από	  τους	  
συμμετέχοντες	  θα	  επιλεγούν	  από	  κριτική	  επιτροπή	  5	  νικητές.	  Η	  κριτική	  επιτροπή	  
αποτελείται	  από	  εκπροσώπους	  του	  ftiaxto.gr	  και	  του	  jamjar.gr.	  

7. Δικαίωμα	  συμμετοχής	  έχουν	  όλοι	  όσοι	  συμπληρώσουν	  τα	  απαραίτητα	  πεδία	  στην	  

Αίτηση	  Νέου	  Δημιουργού.	  Κάθε	  συμμετέχοντας	  δικαιούται	  μία	  συμμετοχή.	  
8. Το	  δώρο	  του	  διαγωνισμού	  για	  τους	  5	  νικητές	  που	  θα	  αναδειχτούν	  είναι	  από	  ένα	  βασικό	  

πακέτο	  εγγραφής	  στο	  jamjar.gr	  αξίας	  100	  ευρώ.	  
9. Ως	  μη	  αποδοχή	  του	  δώρου	  ορίζεται	  η	  μη	  εμφάνιση	  του	  νικητή,	  παρότι	  έχει	  ειδοποιηθεί	  

για	  το	  δώρο	  του,	  εντός	  εύλογου	  χρονικού	  διαστήματος	  το	  οποίο	  ορίζεται	  από	  τους	  

παρόντες	  όρους.	  
10. Οι	  νικητές	  που	  θα	  προκύψουν	  από	  επιλογή	  των	  διοργανωτών,	  θα	  ειδοποιηθούν	  μέσω	  

προσωπικού	  μηνύματος	  στο	  email	  που	  έχουν	  δηλώσει.	  Με	  την	  αποστολή	  από	  την	  

εταιρεία	  του	  μηνύματος,	  τεκμαίρεται	  αυτοδικαίως	  ότι	  ο	  νικητής	  έλαβε	  γνώση.	  Ο	  	  κάθε	  
νικητής	  θα	  πρέπει	  να	  απαντήσει	  θετικά	  στο	  μήνυμα,	  για	  να	  επιβεβαιώσει	  τη	  συμμετοχή	  

του	  μέσα	  στις	  επόμενες	  5	  ημέρες.	  Αν	  δεν	  απαντήσει,	  τότε	  το	  δώρο	  ακυρώνεται.	  

11. Ο	  κάθε	  νικητής	  θα	  “εξαργυρώσει”	  το	  δώρο	  του	  κατόπιν	  συνεννόησης	  με	  το	  jamjar.gr.	  

12. Το	  δώρο	  είναι	  προσωπικό,	  δεν	  μεταβιβάζεται	  και	  δεν	  ανταλλάσσεται	  με	  χρήματα.	  
13. Η	  χρήση	  του	  δώρου	  γίνεται	  με	  την	  αποδοχή	  των	  όρων	  χρήσης	  του	  jamjar.gr,	  όπως	  αυτοί	  

δημοσιεύονται	  στο	  www.jamjar.gr/terms.	  
14. Οι	  διοργανωτές	  δικαιούνται	  να	  ματαιώσουν	  το	  διαγωνισμό,	  να	  τροποποιήσουν	  τους	  

όρους	  του	  ή	  να	  μεταβάλλουν	  τις	  παραπάνω	  ημερομηνίες	  και	  προθεσμίες,	  οποτεδήποτε	  

και	  για	  οποιονδήποτε	  λόγο,	  όπως	  όλως	  ενδεικτικά	  και	  όχι	  αποκλειστικά	  αναφέρονται,	  η	  

αμέλεια	  τρίτων,	  η	  αδυναμία	  τρίτων	  για	  τη	  διάθεση	  του	  δώρου	  και	  χωρίς	  να	  

υποχρεούνται	  σε	  προηγούμενη	  ενημέρωση	  των	  διαγωνιζομένων.	  
15. Οι	  διοργανωτές	  δεν	  φέρουν	  καμία	  ευθύνη	  εφόσον,	  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	  μπορούν	  να	  εκτελέσουν	  τις	  υποχρεώσεις	  τους	  που	  

απορρέουν	  από	  το	  παρόν	  και	  απαλλάσσονται	  από	  τη	  ζημία	  των	  υποχρεώσεών	  τους.	  
16. Οι	  διοργανωτές	  διατηρούν	  την	  ευχέρεια	  να	  ακυρώνουν	  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	  από	  τις	  εταιρίες	  παράνομη	  ή	  

καταχρηστική	  ή	  αντισυμβατική	  τότε	  έχουν	  το	  δικαίωμα	  άνευ	  άλλου	  τινός	  να	  τον	  

αποκλείσουν	  τελείως	  από	  το	  διαγωνισμό,	  ακόμη	  και	  να	  ακυρώσουν	  το	  δώρο.	  
17. Οι	  συμμετέχοντες	  στο	  διαγωνισμό	  παρέχουν	  τη	  ρητή	  συγκατάθεση	  τους	  και	  

εξουσιοδότηση	  στις	  διοργανώτριες	  εταιρίες	  για	  την	  προβολή	  του	  διαγωνισμού	  και	  των	  

αποτελεσμάτων	  του	  μέσω	  ραδιοφώνου,	  καθώς	  και	  μέσω	  του	  έντυπου	  και	  ηλεκτρονικού	  
τύπου	  ή	  και	  του	  διαδικτύου.	  Έτσι,	  οι	  διοργανώτριες	  εταιρίες	  επιφυλάσσουν	  για	  τον	  

εαυτό	  τους	  το	  δικαίωμα	  να	  χρησιμοποιήσουν	  και	  δημοσιεύσουν	  οποιοδήποτε	  

ειδησεογραφικό	  στοιχείο	  σχετικό	  με	  την	  απονομή	  του	  δώρου	  για	  διαφημιστικούς	  

σκοπούς,	  η,	  δε,	  συμμετοχή	  καθενός	  στον	  παρόντα	  διαγωνισμό	  ενέχει	  αυτομάτως	  και	  την	  

προς	  τούτο	  συναίνεση.	  



18. Η	  συμμετοχή	  στο	  διαγωνισμό	  συνεπάγεται	  τη	  ρητή	  και	  ανεπιφύλακτη	  συναίνεση	  του	  

συμμετέχοντα	  για	  καταχώρηση	  δεδομένων	  προσωπικού	  χαρακτήρα	  σε	  αρχείο	  που	  θα	  

τηρείται	  με	  αυτά	  από	  το	  jamjar.gr	  αποκλειστικά	  για	  το	  σκοπό	  της	  παρούσης	  

προωθητικής	  ενέργειας,	  σύμφωνα	  με	  τις	  διατάξεις	  του	  Ν.	  2472/1997	  όπως	  ισχύει.	  Κάθε	  
συμμετέχων	  διατηρεί	  το	  δικαίωμα	  να	  ζητήσει	  εγγράφως	  από	  την	  εταιρεία	  τη	  διαγραφή	  

των	  προσωπικών	  του	  δεδομένων	  από	  το	  ως	  άνω	  αρχείο.	  

19. Επιπλέον,	  στην	  ειδικότερη	  περίπτωση	  που	  οι	  συμμετέχοντες	  έχουν	  δώσει	  τη	  σχετική	  
συγκατάθεσή	  τους	  προκειμένου	  να	  ενημερώνονται	  σχετικά	  με	  τυχόν	  νέα,	  μελλοντικά	  

γεγονότα/	  εκδηλώσεις	  (events)	  κτλ.	  των	  διοργανωτών	  στην	  διεύθυνση	  ηλεκτρονικού	  

ταχυδρομείου	  που	  έχουν	  γνωστοποιήσει	  στους	  διοργανωτές,	  οι	  διοργανωτές	  θα	  

δικαιούνται	  να	  χρησιμοποιήσουν	  τη	  διεύθυνση	  ηλεκτρονικού	  ταχυδρομείου	  τους	  για	  

τον	  εν	  λόγω	  σκοπό.	  
20. Η	  συμμετοχή	  στο	  διαγωνισμό	  προϋποθέτει	  και	  συνεπάγεται	  την	  ανεπιφύλακτη	  

ανάγνωση	  και	  την	  αποδοχή	  όλων	  των	  όρων	  του	  διαγωνισμού.	  

	  


