
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟ BABYZONE.GR ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΔΩΡΑ!» 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Intelligent Media Ε.Π.Ε.» και έδρα το 
Χαλάνδρι Αττικής, οδός Σολωμού 2Β  (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο 
«Αυτά τα Χριστούγεννα το babyzone.gr μοιράζει δώρα!» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα 
διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.babyzone.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στα 
πλαίσια προώθησης του Διαδικτυακού Τόπου, ο οποίος ανήκει στον Διοργανωτή 

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι 
διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους 
ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα 
από την 23/11/2010, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 09/01/2011, 
ώρα 24:00 (περαιτέρω  η «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να 
γίνουν μέλη στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία εγγραφής (Όνομα, 
Επώνυμο, email, Όνομα Μέλους (username) και Κωδικό Μέλους (password)) στην αντίστοιχη φόρμα 
εγγραφής. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή 
υπηρεσίας που παρέχεται από το Διοργανωτή ή τις συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες (δωροθέτες ή 
άλλως). 

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε 
χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή 
και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη 
αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής 
αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό. 

6. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα 
εξής: 

1. 1 (ένα) στεγνωτήριο LG 
2. 2 (δύο) φούρνοι μικροκυμάτων LG 
3. 2 (δύο) ηλεκτρικές σκούπες LG 
4. 5  σετ Τρενάκι-Δρόμος Little Tikes 



 

5. 5 (πέντε) σετ τεσσάρων προϊόντων βρεφικής περιποίησης FREZYDERM (Frezyderm Baby Cream, 
Frezyderm Baby Bath, Frezyderm Baby Shampoo, Frezyderm Cologne) 

6. 5 (πέντε) δωροεπιταγές των € 50,00 έκαστη από τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ 
7. 10 (δέκα) σετ τριών προϊόντων βρεφικής σειράς περιποίησης ρούχων Baby Planet 

(απορρυπαντικό, υγρό και μαλακτικό πλυντηρίου) 
8. 10 (δέκα) σετ μεταλλικών οχημάτων και play set για μεταλλικά οχήματα Little Tikes 
9. 1 (ένα) σετ προίκας μωρού (πάντα, πάπλωμα, κουνουπιέρα, και πλήρες σετ σεντόνια) 

O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα επιμέρους 
χαρακτηριστικά των Δώρων. 

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με 
χρήματα ή άλλα αντικαταστατά ή υποκατάστατα είδη ή υπηρεσίες. 

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη 
διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.01.2011 και ώρα 15:00  στα 
γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κυρίας Αικατερίνης Ξενογιώργη με 
έδρα την Αθήνα, οδός Μαυροκορδάτου, αριθμός 7, τηλέφωνο 210-3819448.  Στην εν λόγω κλήρωση 
για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως 
«έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία 
ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής 
επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί 
και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του 
Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. 

Πέραν των νικητών του Διαγωνισμού από τη σχετική κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 41 (σαράντα 
ένας) επιλαχόντες. 

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του 
Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο www.babyzone.gr (στη σελίδα babyzone.gr ), οι 
δε νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός 
χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού 
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα 
στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο www.babyzone.gr (στη σελίδα 
babyzone.gr), δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και 
της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό 
χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα 
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. 



 

9.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι 
αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, ο 
Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιοδήποτε ουσιαστικό ελάττωμα εμφανιστεί στα Δώρα, για το 
οποίο οι νικητές θα μπορούν απευθείας να επικοινωνούν με τις αντιπροσωπείες αυτών. Σε κάθε 
περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία 
αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα παραμείνουν ανηρτημένοι στο Διαδικτυακό 
Τόπο για όλη τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού. 

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για 
λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο 
Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από εσάς τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 
ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων σε 
αυτούς. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των 
συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα παραμένουν στη βάση του Διαδικτυακού Τόπου, και 
θα διαχειρίζονται βάσει των όρων για τα Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίοι βρίσκονται ανηρτημένοι στο 
babyzone.gr. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως 
εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να 
εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. 

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 
(δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:  210.6856822 ή στο e-mail 
contests@babyzone.gr. 

12.Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την 
προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της 
διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας 
σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής 
την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

13.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών 
κυρία Αικατερίνη Ξενογιώργη με έδρα την Αθήνα Αττικής, οδός Μαυροκορδάτου, αριθμός 7, τηλέφωνο 
210-3819448,  και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό 
ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα 
κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. 



 

14.Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό 
οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210.6256822, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00. 

15.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό 
δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

16.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων όρων. 

 

   


