
Όροι διαγωνισμού 
31/10/2017– «ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ» 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εφημερίδα 
ΑΜΑΡΥΣΙΑ με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Αμαρυσίας 
Αρτέμιδος 27) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), 
προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο 
«Διαγωνισμός»), με την ονομασία ‘’κέρδισε μια 
θεραπεία προσώπου’’  ο οποίος θα διενεργηθεί δια του 
διαδικτυακού 
τόπου https://www.facebook.com/amarysia.gr/  (περαιτ
έρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στο πλαίσιο προώθησης 
των υπηρεσιών του κέντρου αισθητικής SILKEN CARE  
και της εφημερίδας ΑΜΑΡΥΣΙΑ,  το οποίο εμπορεύεται ο 
Διοργανωτής (περαιτέρω το «Προϊόν»). Την οργάνωση του 
διαγωνισμού έχει αναλάβει η εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ. 
2.  Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την 
επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 3 κατωτέρω, 
δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι 
άνω των 18 ετών. 
3.  Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό 
αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, 
β. οι εργαζόμενοι στο SILKEN CARE   

γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω 

υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των 

εργαζόμενων αυτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να 
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συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο 
τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, 
θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του 
χορηγείται το αντίστοιχο δώρο. 
4.  Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 
31/10/2017, ώρα 14:00 πμ  (περαιτέρω η «Έναρξη του 
Διαγωνισμού»), έως και την 7/11/2017, ώρα 14:00 
(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο 
Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να 
μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για 
εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο 
https://www.facebook.com/amarysia.gr/ 
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι 
επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει 
να εγγραφούν κάνοντας “Like” στην σελίδα AMARYSIA 
στο facebook, like σστη φωτογραφία του διαγωνισμού 
και δημόσια κοινοποίηση (share)  την φωτογραφία του 
διαγωνισμού.  
6.  Δώρα. Ένας τυχερός θα κερδίσει μία θεραπεία 

προσώπου με κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ. 

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του 
Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα μεταβίβασης ή 
ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά 
πράγματα. 
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής 
θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα 
πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 8 
Νοεμβρίου  2017 , στα γραφεία της εφημερίδας 
ΑΜΑΡΥΣΙΑ.  
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Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις 
ηλεκτρονικές συμμετοχές, από τις οποίες θα αναδειχθεί 
ένας νικητής. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στον 
Διαδικτυακό Τόπο της εφημερίδας ΑΜΑΡΥΣΙΑ και με 
προσωπικό email στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.  
  
8.Ενημέρωση για εξαργύρωση. Ο Διοργανωτής θα 

ενημερώσει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο 

Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία του νικητή, με 

ανάρτηση των στοιχείων αυτού στο Διαδικτυακό Τόπο 

και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του 

ονοματεπώνυμού του και όχι οποιουδήποτε άλλου 

προσωπικού δεδομένου και (β) το SILKEN CARE.   

  Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει άμεσα με τον νικητή, 
ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 
απόδοση του δώρου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η 
συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό 
χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού 
Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το 
Δώρο κατά την κρίση της. 
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται 
οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία 
ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο 
Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια 
τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν 
αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ 
εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής 



επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει 
απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή 
τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα 
συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού 
διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του 
Διαγωνισμού. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα μπορεί να 
εξαργυρώσει το δώρο του κατά  το χρονικό διάστημα 
από 8/11/2017  κατόπιν συνεννοήσεως με το SILKEN 
CARE. 
9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που 
οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί 
να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει 
οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και η 
Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει κατά την κρίση 
της το δώρο. 
 10. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα 
ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε 
τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και 
καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα 
από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο 
Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε 
περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται 
σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία 
αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε 
τυχαία  γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 
 11.  Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του 
Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο 
https://www.facebook.com/amarysia.gr/ . 
 12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε 
πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό 
οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί 

https://www.facebook.com/amarysia.gr/


στο τηλέφωνο: 210 8066507, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 
έως τις 12:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@amarysia.gr 
13.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει 
ότι ο ίδιος ή και το SILKEN CARE   κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό του, ως εκτελών την επεξεργασία, θα 
επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του Ν. 
2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την 
απόδοση των Δώρων σε αυτόν. 
Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, 
οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των 
συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα 
καταστρέφουν. 
14 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. 
15.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 
όρων 
 


