Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό «Uncork your
Wishes» του WSPC ltd
1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
2014 στις 17:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη κλήρωση των
νικητών του διαγωνισμού «Uncork your Wishes», παρουσία της
συμβολαιογράφου κυρίας Μαρίας Έμμανουήλ Δρυμάκη, στα γραφεία της
WSPC Ε.Π.Ε., Λεωφόρος Αμφιθέας 70, 2ος όροφος, 17564, Παλαιό Φάληρο.
Στην κλήρωση αυτή συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση
δεδομένων του Διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην
παράγραφο 4. Τα ονόματα των τριών νικητών που θα προκύψουν από την
κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο
www.wspc.gr" καθώς και στην επίσημη σελίδα του στο facebook
(https://www.facebook.com/WSPC.Wine.Education) στις 18/12/2014 και ώρα
18:30, απ’ όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα
πληροφορούνται
Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του δώρου θα
υποβάλλεται 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 από άτομο
δικαιούμενο συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 2 του παρόντος, στο πρόσωπο
του οποίου δε συντρέχει λόγος αποκλεισμού του όρου 3 του παρόντος, και (β)
έχει υποβληθεί σύμφωνα και μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται στη
διαφημιστική καμπάνια και στη παράγραφο 6γ, (γ)έχει υποβληθεί και έχει
καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του
Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού που ορίζεται ανωτέρω.
2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Το WSPC ltd (εφεξής Διοργανωτής)
διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο
"Uncork your Wishes” (εφεξής Διαγωνισμός), ο οποίος θα διενεργηθεί το
χρονικό διάστημα μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να
παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες
πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό
συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω
προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να
βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου
αυτού.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά οι σπουδαστές του
WSPC Ltd οι οποίοι έχουν εγγραφεί τουλάχιστον σε ένα πρόγραμμα σπουδών του
WSPC μέχρι τις 10/11/2014 και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού και
έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον
Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και Β' βαθμού.
5. Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα έως και τη 8η
Δεκεμβρίου 2014, ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του
Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
6. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ως εξής: α) να αποστείλουν στο ανωτέρω
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα με τρόπο που εκείνοι θα επιλέξουν στα γραφεία του
οργανισμού μας στη διεύθυνση Λεωφόρος Αμφιθέας 70, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ17564,
την ευχή τους γραμμένη πάνω σε έναν φελλό, β)Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα
του όρου 5 παραπάνω, να στείλουν τα παρακάτω στοιχεία και τις ευχές τους και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο education@wspc.gr ή/και γ) να συμπληρώσουν τα
στοιχεία που θα τους ζητηθούν: ευκρινώς γραμμένο ονοματεπώνυμο και ημερομηνία
γέννησης, την ευχή του φελλού ξανά ευκρινώς γραμμένη στο χαρτί ή στο email και
διεύθυνση κατοικίας, email και κινητό τηλέφωνο.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο
Διοργανωτής, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με
τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της
συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
7. Δώρα
Ο πρώτος νικητής μετά από κλήρωση κερδίζει ένα ταξίδι τριών ημερών(αεροπορικά
εισιτήρια και διαμονή για 1 άτομο) σε οινοπαραγωγική περιοχή της Ευρώπης.
Ο δεύτερος νικητής μετά από κλήρωση κερδίζει μια θέση σε όλες τις γευσιγνωσίες
που διοργανώνει το WSPC ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2015, μέχρι και τον
Δεκέμβριο του 2015.
Ο τρίτος νικητής μετά από κλήρωση κερδίζει μια υπογεγραμμένη φιάλη κρασιού από
τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW, πρόεδρο του WSPC Ltd, αξίας 200 ευρώ από τη
χρονιά του 2004 που ήταν και η χρονιά ίδρυσης του WSPC ltd.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, οι οποίες θα γίνουν μέσα στο προβλεπόμενο
χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται στο πεδίο (5).
Το WSPC ltd διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα
ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του. Το WSPC ltd, ή οι διευθυντές ή στελέχη
ή υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή
πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες
όρους.
8. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των τριών νικητών του
Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τον όρο 7 και οι νικητές θα

ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό email το οποίο θα τους αποσταλεί. Τα
δώρα που είναι προς παραλαβή θα παραλαμβάνονται μόνο από τα γραφεία του
Διοργανωτή στην ανωτέρω διεύθυνση, μετά από συννενόηση και ραντεβού με την
ανώτερη διοίκηση, από το νέο έτος, συγκεκριμένα μετά τις 12 Ιανουαρίου 2015.
Σημείωση: σε περίπτωση που ο νικητής είναι μόνιμος κάτοικος εκτός Αθηνών και δε
μπορεί να παραλάβει το δώρο του από τα γραφεία μας, θα πρέπει να μας αποστείλει
φωτογραφία του με το δώρο που θα του έχει αποσταλεί.
Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με
χρήματα ή άλλα δώρα. Νόμιμοι φόροι και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για
την λήψη τους και την αξιοποίησή τους βαρύνουν τους νικητές.
9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε
τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής ή για τυχόν
καθυστερήσεις ή απώλειες μέσω του ταχυδρομείου ή της αποστολής των συμμετοχών
με courier. Το WSPC ltd και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι
και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία
προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον
Διαδικτυακό Τόπο, στη διεύθυνση www.wspc.gr/10yearswspc
11. Προσωπικά Δεδομένα. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η
έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση
συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των
συμμετεχόντων προς το WSPC ltd, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού
κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και
δημοσίευση του ονόματος τους.
Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο
συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο WSPC
ltd ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της
προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν στο
Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και
τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της
συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
Επίσης δίδουν τη συγκατάθεση και την άδεια τους για την χρήση από το WSPC Ltd
των ευχών που έχουν αποστείλει με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό σε κάθε
είδους υλικό για διαφημιστικούς σκοπούς ή / και σκοπούς δημοσίων σχέσεων. Σε
σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους
αφορούν. Με την αποδοχή του δώρου ο κάθε νικητής συναινεί στη χρήση του
ονόματος και της εικόνας του σε πάσης φύσεως υλικό για διαφημιστικούς σκοπούς
ή/και σκοπούς δημοσίων σχέσεων (ενδεικτικά προωθητικό υλικό, καταχωρίσεις,
Δελτία Τύπου, κλπ.), χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον
Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά
και μόνο σε 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 9882540.
12. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων. Το WSPC ltd διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιήσει ή ανακαλέσει οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες
Όρους του διαγωνισμού.
13. 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.
14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα.

