
Όροι και προυποκζςεισ 

1. Ο διαγωνιςμόσ «Διάλεξε τον αγαπθμζνο ςου ιρωα» διοργανϊνεται από τθν 
εταιρεία με τθν επωνυμία «Gim AE.»,με διακριτικό τίτλο «Gim SA» θ οποία εδρεφει 
ςτα Καμίνια, Κοντζρθ 22. 

 2. Στο διαγωνιςμό «Διάλεξε τον αγαπθμζνο ςου ιρωα» μποροφν να λάβουν μζροσ 
όλοι οι μόνιμοι  κάτοικοι Ελλάδοσ. Αποκλείονται από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 
 οι εργαηόμενοι ςτθν «Gim SA» κακϊσ και οι ςφηυγοι και οι ςυγγενείσ τουσ μζχρι β’ 
βακμοφ εξ αγχιςτείασ. H ςυμμετοχι είναι αυςτθρά προςωπικι, δεν δφναται να 
μεταβιβαςτεί οφτε να γίνει μζςω αντιπροςϊπου. 

 3. Θα κλθρωκοφν 7 νικητές μζςα από τουσ διαγωνιηόμενουσ του «Διάλεξε τον 
αγαπθμζνο ςου ιρωα» οι οποίοι πραγματοποιιςαν τθν εγγραφι τουσ και επζλεξαν 
τον αγαπθμζνο τουσ ιρωα για φζτοσ το καλοκαίρι ςτο διαγωνιςμό  από τθν ςελίδα 
ςτο facebook  www.facebook.gr/gimsa.gr  από τισ 11/7/2014 μζχρι και τισ 
25/7/2014. 

 Από τουσ ςυμμετζχοντεσ που ψιφιςαν κάκε ιρωα κα κλθρωκεί ζνασ, ο οποίοσ κα 
κερδίςει μία ςειρά από καλαςςινά προϊόντα του εν λόγω ιρωα, όπωσ αυτά 
αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω. Συνολικά οι νικθτζσ κα είναι 7 (1 από κάκε 
ιρωα). Τα δϊρα που κα κλθρωκοφν είναι 7 ςειρζσ από είδθ καλάςςθσ, μία από 
κάκε ιρωα, και πιο ςυγκεκριμζνα 

Σειρά BARBIE: 1ςανίδα καλάςςθσ 45cm, 1 κουλοφρα καλάςςθσ 51cm, 1 ςετ 
μπρατςάκια 25Χ15cm, 1 μπάλα καλάςςθσ 45cm 

Σειρά HELLO KITTY: 1 κουλοφρα καλάςςθσ 51cm, 1 ςετ μπρατςάκια 25Χ15cm, 1 
μπάλα καλάςςθσ 45cm 

Σειρά MICKEY: 1ςανίδα καλάςςθσ 45cm, 1 κουλοφρα καλάςςθσ 51cm, 1 ςετ 
μπρατςάκια 25Χ15cm, 1 μπάλα καλάςςθσ 45cm 

Σειρά MINNIE: 1ςανίδα καλάςςθσ 84cm, 1 κουλοφρα καλάςςθσ 51cm, 1 ςετ 
μπρατςάκια 25Χ15cm, 1 μπάλα καλάςςθσ 45cm 

Σειρά TURTLES: 1ςανίδα καλάςςθσ 84cm, 1 μπάλα καλάςςθσ 45cm 

Σειρά SCOOBY DOO: 1 κουλοφρα καλάςςθσ 51cm, 1 ςετ μπρατςάκια 25Χ15cm, 1 μπάλα 
καλάςςθσ 45cm 
 
Σειρά CARS: 1ςανίδα καλάςςθσ 84cm, 1 ςετ μπρατςάκια 25Χ15cm, 1 μπάλα καλάςςθσ 
45cm 
  
 
 

http://www.facebook.gr/gimsa.gr


 Τα πρόςωπα που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να 
μπουν ςτθν ςελίδα www.facebook.gr/gimsa .gr, να κάνουν like να διαλζξουν τον 
αγαπθμζνο ιρωα για το καλοκαίρι και να γραφτοφν ςτον διαγωνιςμό. Με τθ 
πραγματοποίθςθ των παραπάνω, οι ςυμμετζχοντεσ αυτομάτωσ κα λαμβάνουν 
μζροσ ςτον διαγωνιςμό. Η «Gim SA» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ 
αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ, τθν υποβοικθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ 
διαδικτφου (websites) ι τθν παροχι ςχετικϊν διευκολφνςεων προσ οποιαδιποτε 
ενδιαφερόμενο. 

 5. Προχπόκεςθ για να λάβει κάποιοσ μζροσ ςτον διαγωνιςμό είναι να είναι 
εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ ςτο Facebook να ζχει κάνει like ςτθν ςελίδα τθσ Gim SA, να 
διαλζξει τον αγαπθμζνο ιρωα για το καλοκαίρι και να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τθσ 
φόρμασ εγγραφισ. 

 6. Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό γίνεται μζςω των εφαρμογϊν like & application 
μζςω του Facebook. 

 7. Διευκρινίηεται ότι το Facebook δεν ςχετίηεται, διαχειρίηεται προωκεί ι ενιςχφει 
τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό με κανζναν τρόπο. 

 8. Ο διαγωνιςμόσ ξεκινά τθν 11/07/2014 και λιγει τθν 25/07/2014 (ϊρα 10:00). Η 
«Gim SA»  διατθρεί το δικαίωμα για εξαιρετικοφσ λόγουσ ι για λόγουσ  ανωτζρασ 
βίασ να παρατείνει ι μειϊςει τθ χρονικι διάρκεια του διαγωνιςμοφ «Διάλεξε τον 
αγαπθμζνο ςου ιρωα» ακόμθ και να τον ματαιϊςει ι ακυρϊςει αφοφ δθμοςιεφςει 
τθ μεταβολι αυτι με μζςο πρόςφορο κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ. 

 9. Η κλιρωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία τθσ «Gim SA» ςτισ 25 Ιουλίου και 
ϊρα 14:00. 

 10. Οι νικθτζσ κα ανακοινωκοφν ςτθν ςελίδα τθσ «Gim SA» ςτο Facebook 
www.facebook.com/gimsa.gr  και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «Gim SA  www.gimsa.gr , 
όπωσ και τθλεφωνικά  

11. H Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει οποτεδιποτε και χωρίσ 
προειδοποίθςθ  τον αρικμό των νικθτϊν, αρκεί να ειδοποιιςει για τθν αλλαγι τθσ 
με κάκε πρόςφορο μζςο και να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ Όρουσ του 
Διαγωνιςμοφ.   

 12. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνεπάγεται ανεπιφφλακτθ 
αποδοχι των όρων του διαγωνιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ και των όρων χριςθσ τθσ 
οικείασ Ιςτοςελίδασ. 

 13. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθν παροχι τθσ ρθτισ και 
ανεπιφφλακτθσ ςυναίνεςθσ κάκε ςυμμετζχοντοσ προσ τθν εταιρεία «Gim SA» 
προκειμζνου θ τελευταία να καταχωριςει τα προςωπικά του δεδομζνα ςε αρχείο 
που κα τθρεί κατά τθν ζννοια του Ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει, του Ν. 2774/1999 και 
τισ αποφάςεισ και οδθγίεσ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 
Χαρακτιρα. Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα εναντίωςθσ, τροποποίθςθσ και 
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διαγραφισ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ 
ςχετικισ νομοκεςίασ, απευκυνόμενοι γι' αυτό με επιςτολι τουσ ςτθν εταιρεία «Gim 
SA».   

14. Οι ςυμμετζχοντεσ δια τθσ ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων τουσ και τθν αποςτολι 
τουσ  ςτθ «Gim SA» κα αποδζχονται και κα ςυναινοφν ςτθ χριςθ των ςτοιχείων 
τουσ για ςκοποφσ διενζργειασ άμεςθσ διαφιμιςθσ κατά τθν ζννοια του Ν. 
2251/1994. 

 15. Οι Συμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω 
ςτα ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ διοργανϊτριασ 
εταιρείασ, και των ςυνεργαηομζνων εταιρειϊν. 

 16. Η Διοργανϊτρια εταιρεία GIM SA διατθρεί τθν ευχζρεια να ακυρϊνει 
ςυμμετοχζσ εφόςον δεν πλθροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ. Οι Συμμετζχοντεσ 
οφείλουν να ενεργοφν νόμιμα και μζςα ςτο πλαίςιο των χρθςτϊν και 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. Οποιαδιποτε ενζργεια ι ςυμπεριφορά κάποιου 
Συμμετζχοντοσ κρικεί από τθν Διοργανϊτρια παράνομθ ι καταχρθςτικι ι 
αντιςυμβατικι τότε θ Διοργανϊτρια ζχει το δικαίωμα να τον αποκλείςουν τελείωσ 
από το διαγωνιςμό, ακόμθ και να ακυρϊςουν το δϊρο ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του 
Διαγωνιςμοφ.  Η Διοργανϊτρια εταιρεία διατθρεί  το δικαίωμα να αρνθκεί τθν 
ςυμμετοχι προςϊπων που δεν πλθροφν,  τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ ι για 
γενικότερουσ οικονομοτεχνικοφσ λόγουσ, οποιαδιποτε ςτιγμι και για οποιονδιποτε 
λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων των περιπτϊςεων τθσ 
 απάτθσ, ι μθ ζγκυρθσ ι ζγκαιρθσ ςυμμετοχισ τθν ϊρα που δθλϊνει ςυμμετοχι για 
το Διαγωνιςμό. Μετά τθν εκπνοι τθσ διάρκειασ τθσ προωκθτικισ ενζργειασ κάκε 
υποχρζωςθ τθσ Διοργανϊτριασ Εταιρείασ παφει να υφίςταται, μθ υπεχοφςθσ 
οιαςδιποτε υποχρζωςθσ ι ευκφνθσ ζναντι των ςυμμετεχόντων. Η Διοργανϊτρια 
δεν κα υπζχει οφτε κα αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των 
Συμμετεχόντων. 

 17. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ τουσ και 
εξουςιοδότθςθ ςτθν Διοργανϊτρια Εταιρεία για τθν προβολι του διαγωνιςμοφ και 
των αποτελεςμάτων του μζςω τθλεόραςθσ, ραδιοφϊνου, κακϊσ και μζςω του 
ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET χωρίσ τθν καταβολι 
οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ. Ζτςι, θ διοργανϊτρια εταιρεία 
επιφυλάςςει για τον εαυτό τθσ το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει και δθμοςιεφςει 
οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με τθν απονομι και τθν κλιρωςθ 
του επάκλου για προωκθτικοφσ ςκοποφσ, ενϊ θ  ςυμμετοχι κακενόσ ςτον παρόντα 
διαγωνιςμό ενζχει αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο ςυναίνεςθ 

 18. Οι όροι ςυμμετοχισ του παρόντοσ προωκθτικοφ κα βρίςκονται  δθμοςιευμζνοι 
ςτθν επίςθμθ ςελίδα τθσ «Gim SA» ςτο facebook 
(https://www.facebook.com/gimsa.gr) ) και ςτο site www.gimsa.gr  

 19. Η «Gim SA» δικαιοφται να τροποποιιςει τουσ εκάςτοτε όρουσ του διαγωνιςμοφ 
κατά δίκαιθ κρίςθ. 
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