Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού “Κάνεις Σουτ? Κάνεις την τύχη σου!”
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει έδρα στην
Αθήνα, Λ. Αθηνών 112 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «ο Διοργανωτής»)
διοργανώνει προωθητική ενέργεια, διαγωνισμό και κλήρωση με την ονομασία
“Κάνεις Σουτ? Κάνεις την τύχη σου!” (εφεξής «ο Διαγωνισμός») σε συνεργασία με
την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής,
επί της οδού Ήρωος Μάτση και Αρχαίου Θεάτρου (εφεξής «ΜSPS»).
1.- Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενήλικο
φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει
όλα τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω στον όρο (4).
Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή ατόµων κάτω των 18 ετών. Συµµετοχές ατόµων κάτω
των 18 ετών θα θεωρούνται αυτοµάτως άκυρες.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της MSPS
και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, β) πρόσωπα που
εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση του Διαγωνισμού, γ) σύζυγοι και οι συγγενείς
όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.
2.- Διάρκεια Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23/6/2017
από ώρα 17.00 έως 21.00 στο πρακτορείο ΟΠΑΠ που ευρίσκεται στη Λεωφόρο
Καλαμακίου 75 και Ακροπόλεως, 174 55.
Η ημερομηνία που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο παρατίθενται με την
επιφύλαξη των παρακάτω οριζόμενων σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας του Διαγωνισμού.
3.- Δώρα. Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί, θα αναδειχθεί ένας νικητής που θα
κερδίσει την μπασκέτα με την οποία θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός και πέντε (5)
νικητές που θα κερδίσουν από μία μπάλα μπάσκετ.
Τα δώρα ορίζονται από τον Διοργανωτή και αποκλείεται η μεταβίβασή τους, η
πώληση, προσφορά προς πώληση, δωρεάν διάθεση ή ανταλλαγή τους με άλλο
δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά.
4.- Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής επισκεφθούν το
συγκεκριμένο κατάστημα ΟΠΑΠ την ημέρα & κατά τις ώρες που θα βρίσκεται εκεί η
προωθητική ομάδα, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια και να διεκδικήσουν τα Δώρα του Διαγωνισμού.
Η προωθητική ομάδα καλεί τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες να λάβουν μέρος σε
παιχνίδι μπάσκετ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αγοράσει από τον πράκτορα
και να έχουν παίξει ένα δελτίο «ΣΚΡΑΤΣ - Σουτ για Κέρδη!» ή οποιοδήποτε άλλο
δελτίο ΣΚΡΑΤΣ, οποιασδήποτε αξίας.
Η προωθητική ομάδα τους δίνει μπάλα και έχουν την ευκαιρία να σουτάρουν 2
βολές από το σημείο των ελεύθερων βολών στην μπασκέτα που θα υπάρχει στον

χώρο έξω από το πρακτορείο. Αν ευστοχήσουν στην 1η βολή έχουν δικαίωμα μίας
συμμετοχής, ενώ εάν ευστοχήσουν και στις 2 βολές έχουν δικαίωμα δύο συμμετοχών στην κλήρωση που θα ακολουθήσει.
Στη συνέχεια, η ομάδα καλεί τους συμμετέχοντες που ευστόχησαν στην 1 ή και στις
2 βολές να συμπληρώσουν στο ειδικό κουπόνι του Διαγωνισμού όλα τα ζητούμενα
στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail) και να το τοποθετήσουν στην ειδική κάλπη.
Κάθε ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής κάθε φορά που αγοράζει
καινούργιο δελτίο του «ΣΚΡΑΤΣ - Σουτ για Κέρδη!» και ακολουθεί την διαδικασία
του παιχνιδιού που περιγράφηκε παραπάνω.
5.- Ανάδειξη – Ενημέρωση Νικητών. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν
με κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 23/6 και ώρα 21:00 αμέσως μετά την
λήξη του Διαγωνισμού στον χώρο του πρακτορείου ΟΠΑΠ στη Λεωφόρο
Καλαμακίου 75 και Ακροπόλεως, 174 55.
Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή των νικητήριων κουπονιών από την ειδική
κάλπη του Διαγωνισμού. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλες οι συμμετοχές που
θα συγκεντρωθούν από το πρακτορείο.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής που θα κερδίσει το μεγάλο Δώρο
του Διαγωνισμού, πέντε (5) νικητές που θα κερδίσουν από μία μπάλα μπάσκετ και
επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον
από τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η
συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
6.- Παραλαβή των Δώρων. Οι Νικητές – εφόσον δεν ευρίσκονται ακόμη στον
χώρο του πρακτορείου ΟΠΑΠ τη στιγμή της κλήρωσης- θα ειδοποιηθούν µε e-mail
ή τηλεφωνικώς να παραλάβουν το δώρο που κέρδισαν . Εάν δεν καταστεί εφικτό να
εντοπιστεί κάποιος από τους νικητές εντός 10 εργασίμων ημερών, στη θέση του
υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών. Τα δώρα θα αποσταλούν με courier, με χρέωση
του Διοργανωτή. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη
δημόσιου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Νικητή, καθώς και η
συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής.
7.- Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη
διάθεση των Δώρων . Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική,
έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία.
8.- Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον
διαδικτυακό τόπο www.scratch.gr και θα υπάρχουν και στο πρακτορείο ΟΠΑΠ όπου
θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός.
9.- Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να
ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να
τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένης της
Διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής των προωθητικών ενεργειών, της αντικατάστασης των Δώρων με άλλα ανάλογης αξίας και της κληρώσεως, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας

σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο
www.scratch.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την
ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.
10.- Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες
συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται
από αυτούς τους ίδιους, από το Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα
οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των
δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνισμού, της
ανακήρυξης των Νικητών και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997,
όπως ισχύει και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού δεν 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. Τα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν μετά την απόδοση των Δώρων
στους Νικητές του Διαγωνισμού.
11.- Όροι Στιγμιαίου Λαχείου («ΣΚΡΑΤΣ»). Απαγορεύεται η συμμετοχή στο παίγνιο
του Στιγμιαίου Λαχείου σε άτομα κάτω των 18 ετών. Η συμμετοχή στο παίγνιο του
Στιγμιαίου Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο γίνεται με τη νόμιμη
απόκτηση ενός Λαχνού, υπό τον όρο της ταυτόχρονης καταβολής του τιμήματός του.
Η συμμετοχή του παίκτη στο παίγνιο συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη,
απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του
Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, του Ειδικού Κανονισμού, των όρων και
προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και των όρων της Σύμβασης
Προσχώρησης, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
(www.hellenic-lotteries.gr).
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), με στοιχεία επικοινωνίας: Ε.Ε.Ε.Π. (Εποπτεύουσα αρχή)
Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα Τηλέφωνο: + 30 211
1075000 Fax: + 30 211 1075005 Site: www.gamingcommission.gov.gr.
12.- Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι Διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό
Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα
από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων
Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

