
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι 

μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, πολίτες της ΕΕ, άνω των δέκα οκτώ (18) ετών που έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα. 

2. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της 

εταιρείας GET-A-BAG LTD και του Ομίλου SPPMEDIA LTD καθώς και των συνδεδεμένων αυτής 

επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι α’ βαθμού. 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό 

διάστημα από 1/7/2019, ώρα [10:00] έως και 31/7/2019, ώρα [23:59] (εφεξής «Διάρκεια»). 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω 

βήματα:  

• Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να συμπληρώσει τη 

Φόρμα Συμμετοχής του εν λόγω διαγωνισμού και τη φόρμα συγκατάθεσης στην επεξεργασία 

των Προσωπικών του Δεδομένων όπως ορίζεται από το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).  

• Ο κάθε συμμετέχων, θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία στην φόρμα συμμετοχής του 

διαγωνισμού. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά την διάρκεια 

του διαγωνισμού όπως ορίζεται στο σημείο 3.  

• Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 31/7/2019, ώρα [23:59].  

• Τα δώρα του διαγωνισμού δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα ή να μεταφερθούν σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.  

• Ο Όμιλος SPPMEDIA και η εταιρεία GET-A-BAG LTD, δεν φέρουν καμία ευθύνη για αιτήσεις 

που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταχωρηθούν σωστά. 

• Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους πιο πάνω όρους και 

κανονισμούς.  

5. Δώρα. Η εταιρεία GET-A-BAG LTD θα δώσει σε τρεις τυχερούς δώρο από μια ταξιδιωτική βαλίτσα. 

6. Ανάδειξη-Ανακοίνωση νικητών. Οι συμμετέχοντες αφότου λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

συμπληρώνοντας τα πεδία που θα βρουν στην φόρμα συμμετοχής, θα λάβουν μέρος σε 

κλήρωση που θα διεξαχθεί από ειδική επιτροπή του Ομίλου SPPMEDIΑ, όπου θα αναδείξει την 

τυχερή. 

7. Αποστολή Δώρου-Άρνηση αποδοχής Δώρου-Δημοσιότητα Διαγωνισμού. Από την ημέρα 

επικοινωνίας με τους νικητές θα έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν το δώρο τους εντός 30 

ημερών. Τα δώρα θα μπορούν οι νικητές να τα παραλάβουν αποκλειστικά από το κατάστημα 

Eastpak στη Λεμεσό. Κατά την παραλαβή του Δώρου του οι νικητές υποχρεούνται να επιδείξουν 

την πολιτική ταυτότητά τους ή διαβατήριο εν ισχύ. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του 

Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση 

αποδοχής αυτού ή τη φόρμα συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων 

ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό 

χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. 


