Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό «Παγκόσμια
Ημέρα Καφέ»
1. H εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (έδρα Άλιμος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8,
τηλ. 210-9971100), εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια &
διαγωνισμό με τίτλο “Παγκόσμια Ημέρα Καφέ” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»). Η εταιρεία
M.S.P.S. AE παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Διοργανώτριας για τον
Διαγωνισμό.
2. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών
που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιρειών ΓΡΗΓΟΡΗΣ, στα franchise καταστήματα
της ΓΡΗΓΟΡΗΣ, στην εταιρεία MSPS Α.Ε., οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών έως και
δευτέρου (Β) βαθμού.
3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας που
διατηρεί η Διοργανώτρια (https://www.pantaliakada.gr), κατά την χρονική περίοδο από
25/09/2017 έως 01/10/2017 (και ώρα 23:59), με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν
μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτήσουν ένα από τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η εγγραφή στο site www.pantaliakada.gr η
οποία συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από
τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.
4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν
απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.
5. Τρόπος Συμμετοχής:
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα
www.facebook.com/gregorys.gr και να αποδεχθούν και να τρέξουν την ειδική
εφαρμογή (minisite) που θα έχει δημιουργηθεί στην διεύθυνση αυτή. Ο χρήστης
μπαίνει στο minisite www.pantaliakada.gr και επιλέγει έναν από τα δύο (2)
χαρμάνια καφέ Gregory’s ή Mild Blend
 Με την επιλογή του χαρμανιού, χρειάζεται να κάνει κλικ πάνω στον ήλιο, όταν
αυτός περάσει πάνω από τον αγαπημένο του καφέ
 Συμπληρώνει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, email) και πατώντας υποβολή
μπορεί να την κάνει share στο Facebook την επιλογή του ή να παίξει ξανά
Διευκρινίζεται πως κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό,
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, περισσότερες από μία μόνον φορές (1
συμμετοχή για κάθε συνδυασμό προϊόντων).
6. Τα δώρα.
Εκατό (100) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν τον αγαπημένο τους καφέ.
Πιο συγκεκριμένα:
 Ένας (1) τυχερός νικητής κερδίζει τον καφέ του μέχρι το τέλος του έτους (2017)
 Εννιά (9) τυχεροί νικητές κερδίζουν τον καφέ τους για ένα (1) μήνα
 Ενενήντα (90) τυχεροί νικητές κερδίζουν από ένα (1) καφέ

Η εταιρεία M.S.P.S. AE θα επικοινωνήσει με τους νικητές μέσω τηλέφωνου ή email, για να
ενημερώσουν οι νικητές για το κατάστημα της επιλογής τους καθώς και για τον τρόπο που
θα παραλάβουν το κουπόνι τους.
Για την παραλαβή του δώρου ετοιμάζεται ειδικό δελτίο νικητή όπου θα υπάρχει ένδειξη
του αριθμού των καφέδων που κερδίζει ο κάθε νικητής, το οποίο παραδίδεται στο ανάλογο
κατάστημα και υπογράφεται από το διευθυντή του καταστήματος. Στη συνέχεια οι νικητές,
με την επίδειξη της ταυτότητάς τους, παραλαμβάνουν το δελτίο από το κατάστημα. Η
εξαργύρωση του δώρου θα μπορεί να γίνει μόνο από το συγκεκριμένο κατάστημα. Οι
νικητές, ανάλογα με το δώρο τους, παραλαμβάνουν τον αντίστοιχο αριθμό καφέδων που
αναγράφεται πάνω στο κουπόνι. Οι χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν
έναν κάθε μέρα, έχουν όμως τη δυνατότητα για πολλαπλές παραλαβές οι οποίες όμως σε
καμία περίπτωση στο σύνολό τους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τον αριθμό που
αναφέρεται στο κουπόνι, αντίστοιχα θα διαγράφονται οι αριθμοί από το ειδικό δελτίο.
Κάθε φορά που γίνεται η αγορά ενός καφέ, διαγράφεται από το ειδικό δελτίο το αντίστοιχο
νούμερο. Ο νικητής θα πρέπει να προσέρχεται εντός του καταστήματος της επιλογής του
και να παραλαμβάνει το συνδυασμό του από εκεί ή να κάνει τηλεφωνικά την παραγγελία
του μέσω delivery. Αν επιλέξει να εξαργυρώσει το δώρο του μέσω delivery θα πρέπει να
συμπληρώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό παραγγελίας για delivery, με την
προϋπόθεση βέβαια πως το κατάστημα της επιλογής του διαθέτει την υπηρεσία delivery. Ο
νικητής θα πρέπει να παραδώσει στο προσωπικό του καταστήματος το ειδικό δελτίο με τη
λήξη της διαδικασίας, αφού δηλαδή διαγραφεί και το τελευταίο νούμερο συνδυασμού.
Οι νικητές θα μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους ως εξής μέχρι τις 31/12/2017
Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται
από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με
μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και
δεν αντικαθίστανται. Η ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ’ δεν ευθύνεται για τυχόν
καταστροφή (ολική ή μερική), απώλεια, κλοπή ή αφαίρεση των ειδικών δελτίων.
Δικαιούχος των δώρων λογίζεται ο κομιστής αυτών.
7. Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τον αγαπημένο τους συνδυασμό προϊόντων
θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει
η εταιρεία υποστήριξης του Διαγωνισμού και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης
παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα
γραφεία της M.S.P.S. AE στις 02/10/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.
Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν έγκυρη συμμετοχή μέχρι την ώρα της
κλήρωσης.
Θα κληρωθούν συνολικά εκατό (100) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής
τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

8. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 02-10-2017 στο site www.pantaliakada.gr (με το όνομα
και το επώνυμο, το οποίο έχουν δηλώσει στη φόρμα εγγραφής του διαγωνισμού, κατά την
συμμετοχή τους) και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει η εταιρία M.S.P.S. AE για να
ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους .
Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές δεν καταστεί δυνατή εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, αυτός χάνει αυτόματα το
δικαίωμα στο δώρο και υπεισέρχεται στη θέση του ο πρώτος στη σειρά της κλήρωσης

επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δεν είναι
σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το
δώρο του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε
και με τους επιλαχόντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το δώρο, η Διοργανώτρια θα
εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
9. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση
στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω
τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η
Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε
σχετικό ειδησεογραφικό στοιχείο, περιλαμβανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας
που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή των Νικητών, η δε
συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
10. Ευθύνη
10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο
διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η MSPS A.E. δεν αναλαμβάνουν
καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του
οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του
Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των
συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός
είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου.
Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η
δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως
από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι
οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.
10.3. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία
σχέση έχει με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook και ο Διαγωνισμός δεν
επιχορηγείται από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται ή διεξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται
μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση κατά του
Facebook που απορρέει από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
10.4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης
επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο
συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω
συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.
10.5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον
Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη
στους συμμετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι διευθυντές,
υπάλληλοι και προστηθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και
παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας
ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω

ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την
εν λόγω αιτία.

11.
Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμμετοχής τους στον
Διαγωνισμό, στην Διοργανώτρια την συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και
επεξεργασία, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προσωπικών τους στοιχείων
και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον
Διαγωνισμό.
Η επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από
την ίδια την Διοργανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διορίσει αυτή. Οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξεργασθεί ή/
και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να
εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων σε
αυτούς.
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουργηθεί,
διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους
αφορούν. Επιπλέον, Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 12 και
13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να
επικοινωνούν με τη διοργανώτρια εταιρεία.
12.
Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμετοχής στο site
www.pantaliakada.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια
ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
14.
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν
διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
15.
Οι παρόντες
www.pantaliakada.gr.
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16.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε
σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ
τούτου είναι άκυρη.

