Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια «Γράφω Ιστορία»
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Η κοινοπραξία με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΝΑΕ & ΣΙΑ η οποία
εδρεύει στην Καλλιθέα στην οδό Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, τ.τ. 17674 (εφεξής η BLUE
STAR FERRIES) και η εταιρία με την επωνυμία Εταιρεία Εμπορικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών
Προώθησης Αποθήκευσης και Διανομών ΑΕ με έδρα στον Άλιμο Αττικής στην οδό Ήρωος
Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου (εφεξής η MSPS) εφεξής από κοινού η Διοργανώτρια ή οι
Διοργανώτριες, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό & κλήρωση με τον τίτλο
«Γράφω Ιστορία» (εφεξής ο Διαγωνισμός ή η Προωθητική Ενέργεια).
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται εγγραφή του δικαιούμενου συμμετοχής στην
ιστοσελίδα www.bsfistories.gr. Η εγγραφή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: (α) μέσω του
λογαριασμού (account) που διαθέτει ο δικαιούμενος συμμετοχής στο facebook (και με το
αντίστοιχο προφίλ που διατηρεί στο facebook) και συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα στοιχεία που
ζητούνται, δηλαδή τηλέφωνο επικοινωνίας, ψευδώνυμο και password ή (β) με την συμπλήρωση
από τον δικαιούμενο συμμετοχής των προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας e-mail, ψευδώνυμο και password), όπως
αυτά ζητούνται στην ειδική φόρμα εγγραφής. Και στις δύο περιπτώσεις, το ψευδώνυμο που θα
δηλώσουν οι συμμετέχοντες μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό στοιχείων. Στη
συνέχεια, αφού διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι
κάνουν κλικ στο πεδίο «Αποδέχομαι τους Όρους Συμμετοχής», ώστε να λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό και να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά την χρονική περίοδο από την 06/12/2017 (ώρα 14:00) μέχρι
και την 06/02/2018 (ώρα 14:00) στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιούν
οι Διοργανώτριες. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, οι
συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.bsfistories.gr και θα εγγραφούν
κατά τα προαναφερόμενα, θα διαβάσουν τις ιστορίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα στο
τμήμα με τον τίτλο «πάρε έμπνευση» και θα κληθούν να γράψουν μία δική τους ιστορία που θα
πρέπει να έχει σχέση με κάποιο από τα νησιά του Αιγαίου και την BLUE STAR FERRIES (μέχρι
1.500 χαρακτήρες). Η ιστορία μπορεί να είναι πραγματική (περιγραφή εμπειρίας, δικής τους ή
τρίτου προσώπου) ή μυθοπλασία. Η ιστορία που θα γράψουν οι συμμετέχοντες μπορεί να
συνοδεύεται και από μία φωτογραφία (του συμμετέχοντος, τρίτου προσώπου ή τοπίο). Η ιστορία
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στο τμήμα με τον τίτλο «πάρε έμπνευση», και θα δημοσιευθεί υπό
το ψευδώνυμο που έχει δηλώσει ο συμμετέχων κατά την εγγραφή του (facebook account ή
φόρμα εγγραφής). Με την ανάρτηση της ιστορίας του, κάθε συμμετέχων αποκτά αυτομάτως
δικαίωμα να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. Υπενθυμίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες ότι
αναρτώντας την ιστορία και την τυχόν φωτογραφία που συνοδεύει την ιστορία τους, τις κάνουν
δημόσια προσβάσιμες και διαθέσιμες σε τρίτους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν, να
βλέπουν, να χρησιμοποιούν ή/ και να μοιράζονται (share) το εν λόγω περιεχόμενο. Διευκρινίζεται
πως κάθε δικαιούμενος συμμετοχής μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία, περισσότερες από μία φορές (δικαιούται 1 επιπλέον συμμετοχή για κάθε
νέα ιστορία που αναρτά).
Τα δώρα του Διαγωνισμού: Πενήντα (50) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο
από Πειραιά με επιστροφή για όποιον προορισμό της BLUE STAR FERRIES επιλέξουν. Τα
εισιτήρια δεν συμπεριλαμβάνουν μεταφορά αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα
μπορούν τα επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους προορισμούς: Κυκλάδες και ειδικότερα από

Πειραιά προς Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη*, Σχοινούσα,
Κουφονήσια, Δονούσα & Ηρακλειά - σε Οικονομική Θέση, Δωδεκάνησα και ειδικότερα προς
Πάτμο, Λέρο, Κω, Ρόδο, Λειψούς, Νίσυρο, Σύμη, Καστελόριζο, Κάλυμνο, Τήλο, Κάρπαθο, σε
2κλινη Εσωτερική Καμπίνα & Αστυπάλαια – σε Οικονομική θέση, Νησιά B. A. Αιγαίου και
ειδικότερα προς Χίο Μυτιλήνη, Οινούσσες, Ψαρά - σε 2κλινη εσωτερική ή εξωτερική καμπίνα,
Κρήτη (Χανιά, Ηράκλειο) σε 2κλινη Εσωτερική Καμπίνα.
*οι συγκεκριμένοι προορισμοί δεν εξυπηρετούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους).
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Οι τυχεροί νικητές θα μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων τους για ταξίδια έως 31/12/2018.
Εξαιρείται η Περίοδος Πάσχα 2018 (1/4/2018 έως 15/4/2018), το 3ημερο Αγίου Πνεύματος (2627-28/5/2018), ως και η περίοδος Ιουλίου – Αυγούστου 2018.
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.
Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από τους νικητές με
την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Η ανάδειξη των πενήντα (50) τυχερών νικητών που θα κερδίσουν τα δώρα θα γίνει με κλήρωση
που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο αποκλείει πιθανότητα
ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί
στα γραφεία της MSPS (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Άλιμος 17456) την Τετάρτη
07/02/2018 και ώρα 14:00.
Θα κληρωθούν επίσης πενήντα (50) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή
η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «οι
δικαιούμενοι συμμετοχής»). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Ομίλου Attica Group, οι εργαζόμενοι
στην MSPS, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β) βαθμού.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 09/02/2018 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.bsfistories.gr και
με το ψευδώνυμο που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσει
μαζί τους η MSPS για να τους ενημερώσει για την διαδικασία παραλαβής του δώρου τους για
τους όρους και τις προϋποθέσεις αναφορικά με το ταξίδι τους.
Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές δεν καταστεί δυνατή εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ο νικητής 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. Οι
ενέργειες ειδοποίησης αποδεικνύονται πλήρως από τη γραπτή καταγραφή του σχετικά
επιφορτισμένου υπαλλήλου της MSPS και η απόφαση της Διοργανώτριας στο ζήτημα αυτό θα
είναι οριστική.
Ρητώς ορίζεται ότι το κείμενο της ιστορίας των συμμετεχόντων και η τυχόν φωτογραφία που το
συνοδεύει θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητική ή
ανήθικου περιεχομένου, άλλως η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τα διαγράφει χωρίς καμία
προειδοποίηση.
Το υλικό που θα αναρτηθεί δεν πρέπει να παραπέμπει σε εμπορικά σήματα τρίτων. Δεν θα
γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες,
είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου

προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, είναι
προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές για άλλα άτομα, εκθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο
πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, συνιστούν
προσποίηση κάποιου διάσημου, εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών, περιλαμβάνουν
προτάσεις προσωπικού ή εμπορικού χαρακτήρα ή διαφημίσεις, είναι πολιτικού χαρακτήρα με
οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική
υγεία κάποιου ατόμου.
15. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε από τις ως αναφερόμενες ενέργειες ή
οποιαδήποτε άλλη παράνομη ενέργεια του συμμετέχοντα. Η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικώς
τον συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό.
16. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα να δημοσιεύσει και να εκμεταλλευθεί εμπορικά: α)
τις ιστορίες που θα αναρτήσουν οι συμμετέχοντες και τις τυχόν φωτογραφίες που τις
συνοδεύουν, περιλαμβανομένου του ονόματος και της εικόνας κάθε συμμετέχοντος, β)
οπτικοακουστικό υλικό από την παράδοση των δώρων και το ταξίδι των νικητών, για τους
σκοπούς της διαφημιστικής και εν γένει εμπορικής προβολής της ιδίας και των δραστηριοτήτων
της, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε μέσο και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. H
συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την προς τούτο συναίνεση των συμμετεχόντων και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων τους (πνευματικών, συγγενικών, εικόνας,
εκμετάλλευσης) προς την Διοργανώτρια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως, και την συναίνεσή τους ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της
προσωπικότητάς τους.
17. 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.
18. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό γίνεται
αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην
κατάσταση που ευρίσκεται.
19. Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια, παρέχουν
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 στην Προωθητική Ενέργεια. 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 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 έως το τέλος του διαγωνισμού. 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 την Διοργανώτρια.
20. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι
άκυρη.
21. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των
όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του
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Διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος
συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα,
δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνεται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, οι δε
Διοργανώτριες στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσονται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν
λόγω συμμετέχοντα.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά
με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να
επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στην σελίδα που διατηρεί η εταιρία στο Facebook
(https://www.facebook.com/BlueStarFerries.gr/).
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται
ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τις Διοργανώτριες είναι δυνατόν να
επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η
συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως
από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας
πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των
Διοργανωτών οι οποίες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Οι
Διοργανώτριες δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της
σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος,
αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, να διακόψουν ή να ματαιώσουν
μονομερώς το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσουν χωρίς περιορισμούς
τους όρους αυτού, να μεταβάλλουν το χρόνο διεξαγωγής του, να συντομεύσουν ή να
παρατείνουν τη διάρκεια του. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχών
με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε
περίπτωση που (α) τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, (β) εφόσον δεν πληρούν τους όρους του
παρόντος, (γ) δυσφημούν ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και
έθιμα ή (δ) μπορεί να θεωρηθούν ότι θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα ή νόμιμα
συμφέροντα τρίτων.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη
Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης,
διαδικτύου, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η
Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει
οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό
εμπεριέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
Σε περίπτωση που ούτε ο νικητής ή ο επιλαχών δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η
επικοινωνία μαζί του σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε οι Διοργανώτριες θα εξετάσουν εκ νέου
τον Διαγωνισμό και θα εκδώσουν σχετική ανακοίνωση. Τα δώρα που θα διατεθούν από τις
Διοργανώτριες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή
τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά,
αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Οι Διοργανώτριες δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι
αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Οι
Διοργανώτριες 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.

