
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

H σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής «Όροι») διεξαγόμενη ενέργεια «Ώρα για 

απόδραση», διοργανώνεται από την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, Σώρου 1 Μεταμόρφωση, 

14410 εφεξής ο «διοργανωτής» μέσα από το κατάστημα My market Αλσούπολης στην 

Διεύθυνση: Καποδιστρίου & Ρούμελης, Νέα Ιωνία. 

1. Στην ενέργεια «Ώρα για απόδραση», μπορούν να λάβουν μέρος άντρες και γυναίκες 

που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι 

Ελλάδος. Εξαιρούνται  οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και 

δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων της METRO AEBE και ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ 

ΑΕΒΕ. 

 

2. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας. 

 

3. Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 25/05/2018 (08:00 π.μ) και θα διαρκέσει έως τις 

30/06/2018 (12:45 μ.μ) στο κατάστημα που αναφέρεται στον όρο 1. Μετά την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.  

 

4. Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής:  Οι συμμετέχοντες με 30€ αγορών και άνω θα   

παίρνουν μαζί με την απόδειξή τους απόκομμα με κουπόνι που θα αναγράφει τα 

παρακάτω στοιχεία:   

«Αγαπητέ μας πελάτη κερδίσατε το δικαίωμα να συμμετέχετε στην κλήρωση για 2 

διανυκτερεύσεις δύο ατόμων σε παραδοσιακό ξενώνα στο φημισμένο Λουτράκι 

Αριδαίας (Πόζαρ). Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ρίξτε το κουπόνι στην ειδική 

κάλπη. Κάθε Σάββατο μεσημέρι στις 13:00 στο κατάστημά μας θα γίνεται η κλήρωση 

ενός 3ημέρου. Διάρκεια Διαγωνισμού: 25/05/2018 έως 30/06/2018 με ένα τυχερό 

κάθε εβδομάδα. Για τους όρους του διαγωνισμού, παρακαλούμε επισκεφθείτε το site 

μας www.mymarket.gr»   

5. Οι υποψήφιοι θα ρίχνουν στην ειδική κάλπη που θα υπάρχει εντός του 

καταστήματος το κουπόνι και οι κληρώσεις  θα γίνονται κάθε Σάββατο στις 13:00 το 

μεσημέρι. Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων θα είναι:  26 

Μαΐου, 2 Ιουνίου, 9 Ιουνίου, 16 Ιουνίου, 23 Ιουνίου, 30  Ιουνίου. Τα ταξίδια που θα 
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κληρωθούν συνολικά στο κατάστημα είναι 6 (έξι) στο ξενοδοχείο «Παραδοσιακό» 

στα Λουτρά Αριδαίας (Λουτρά Πόζαρ). 

6. Ο «διοργανωτής» θα ενημερώσει τους μεγάλους νικητές της ενέργειας σχετικά με την 

ανάδειξή τους, έως και 7 ημέρες μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης, επικοινωνώντας 

μαζί του στο e-mail ή στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο που έχουν συμπληρώσει στη 

σχετική φόρμα συμμετοχής. 

 

7. Αν οι νικητές δεν απαντήσουν εντός μιας (1) εβδομάδας, η συμμετοχή τους θεωρείται 

άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο «διοργανωτής» θα επικοινωνήσει με τους 

επιλαχόντες νικητές.  Σε περίπτωση που και οι επιλαχόντες νικητές δεν απαντήσουν 

εντός της νέας μίας εβδομάδας το δώρο ακυρώνεται και ο «διοργανωτής» δεν έχει 

υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου. 

 

8. Τα Δώρα του διαγωνισμού θα πρέπει να εξαργυρωθούν έως 31/12/2018 και βάσει 

διαθεσιμότητας των καταλυμάτων. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον 

εκάστοτε αρμόδιο του Ξενώνα και να ορίσουν τις επιθυμητές ημερομηνίες διαμονής.   

 

9. Όλοι οι νικητές της ενέργειας θα παραλάβουν το δώρο τους μετά από συνεννόηση με 

τον διοργανωτή. Η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και η υπογραφή της 

σχετικής βεβαίωσης παραλαβής δώρου είναι υποχρεωτική για την παραλαβή.  

 

10. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του δώρου από τον νικητή από την 

ορισθείσα ημερομηνία παραλαβής αυτού, κάθε υποχρέωση του My market παύει να 

υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει έναντι του νικητή της 

ενέργειας.  

 

11. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, 

διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων 

συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων 

πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με 

το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν 

δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους 



ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε 

άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου. 

 

12. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη 

οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την 

κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής 

των δώρων. 

 

13. Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του δώρου είναι η υπογραφή σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης από το νικητή και εν συνεχεία η υπογραφή της παραλαβής του 

δώρου από το φυσικό πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση. 

 

14. Ο «διοργανωτής»  θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν 

ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε 

από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα 

όρο περιπτώσεις,  το My market θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του 

συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).  

 

15. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και 

δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό. 

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, 

αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσει ο «διοργανωτής» 

φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ, κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με 

οποιοδήποτε τρόπο διαφήμισης για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου, 

χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση 

από μέρους τους.  

 

16. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και 

βάσει ενδείξεων) από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει 

αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον 

αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή 

έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.  



 

17. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια «Ώρα για απόδραση», αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

και αναγνωρίζουν ότι  «ο διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε 

τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για 

οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, 

για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για 

οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη 

ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές 

από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από 

οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση). 

 

18. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να 

τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με 

σχετική ανακοίνωσή της στις ιστοσελίδες www.mymarket.gr 

 

19. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει 

στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή 

παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια. 

 

20. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή της παρούσας ενέργειας, 

αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

21. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και 

ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων της από τους συμμετέχοντες  σε 

αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και 

δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή» . 
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