Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
φωτογραφίας Nikon – Yallou
Η Υallou ΙΚΕ (διοργανώτρια) διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με έπαθλο
2 φωτογραφικές μηχανές Nikon Coolpix που χορηγεί η εταιρία Damkalidis S.A.
(χορηγός). Ο διαγωνισμός αρχίζει στις 15/5/2017 και ώρα 00:00 και λήγει στις
15/06/2017 και ώρα 23:59.

Δικαίωμα συμμετοχής:
1.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι παλαιοί και νέοι χρήστες του Yallou
άνω των 18 ετών με έγκυρο email, πραγματικό ονοματεπώνυμο και τόπο
διαμονής την Ελλάδα.
2.
Κάθε φωτογραφία (βλ. όρους χρήσης Yallou και προδιαγραφές για
φωτογραφίες) που ανεβάζει κάποιος χρήστης στο yallou.com είτε σε
προορισμό είτε σε listing αυτόματα θα λαμβάνει από το σύστημά μας έναν
μοναδικό αύξοντα αριθμό. Κάθε φωτογραφία δίνει δικαίωμα 1 συμμετοχής στην
κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του διαγωνισμού.
3.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι συνδέονται με τη
διοργανώτρια ή τη χορηγό με σχέση εργασίας ή άλλου είδους σχέση (εταίροι,
μέλη ΔΣ, διαχειριστές), καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
Κλήρωση:
4.
Στην κλήρωση θα περιληφθούν οι φωτογραφίες που θα έχουν ανέβει
στο σύστημα μας από τις 15/05/2017 και ώρα 00:00 μέχρι τις 15/06/2017 και
ώρα 23:59. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη κλήρωση αποτελεί η
συμμόρφωση με τους όρους χρήσης του Yallou και τις προδιαγραφές για την
ανάρτηση των φωτογραφιών.
5.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή
16/06/2017 στις 12:00 παρουσία 3μελούς επιτροπής εκπροσώπων της εταιρίας
Yallou ΙΚΕ μέσω της πλατφόρμας https://www.random.org/.
6.
Για την ανάδειξη 2 νικητών θα πραγματοποιηθούν 2 γύροι κλήρωσης. Ο
νικητής του 1ου γύρου αποκλείεται από τη συμμετοχή στο 2ο γύρο. Σε κάθε γύρο
θα αναδειχθούν 2 νικητές: ο δεύτερος νικητής κάθε γύρου θα είναι επιλαχών σε
περίπτωση ματαίωσης της συμμετοχής ή άρνησης παραλαβής του δώρου από
τον 1ο νικητή.

Προδιαγραφές φωτογραφιών:
• Φωτογραφίες καλής ποιότητας με ελάχιστο μέγεθος 1600Χ800 pixels.
• Μέγεθος αρχείου κάτω των 2ΜΒ (κατά προτίμηση κάτω από 500 ΚΒ)
• Επιτρέπεται η ανάρτηση φωτογραφιών που απεικονίζουν τοπία,
παραλίες, φύση, εξωτερικό χώρο επιχείρησης, τοπικά προϊόντα κτλ. Δεν
επιτρέπεται η ανάρτηση φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζονται
πρόσωπα.
Ενημέρωση και παραλαβή των δώρων:
7.
Εκπρόσωπος της εταιρίας Yallou IKE θα επικοινωνήσει με τους νικητές
μέσω email. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν έως και την
Παρασκευή 23/06 αποστέλλοντας στη Yallou IKE τα πλήρη στοιχεία τους
(τηλέφωνο επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση) για την αποστολή του
δώρου μέσω courier, η συμμετοχή τους ματαιώνεται και στη θέση τους θα
προτιμηθεί ο επιλαχών του αντίστοιχου γύρου της κλήρωσης. Σε περίπτωση
ματαίωσης ή μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης του επιλαχόντος εντός μίας
εβδομάδας από τη σχετική ειδοποίηση μέσω email, θα πραγματοποιηθεί νέα
κλήρωση από την οποία αποκλείονται ο αρχικός νικητής και ο επιλαχών.
8.
Το δώρο της κλήρωσης δε μεταβιβάζεται ούτε ανταλλάσσεται με άλλο
δώρο ή χρηματικό ποσό. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής του δώρου με
άλλο.
Αλλαγές ή αναστολή του διαγωνισμού:
9.
Η διοργανώτρια του διαγωνισμού, Yallou IKE, διατηρεί το δικαίωμα να
διακόψει, αναστείλει ή μεταθέσει σε άλλες ημερομηνίες την κλήρωση, καθώς
και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ή να ανακαλέσει το διαγωνισμό για
λόγους ανωτέρας βίας ενημερώνοντας σχετικά τους συμμετέχοντες με κάθε
πρόσφορο μέσο. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά τον
ιστότοπο yallou.com και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή νεότερα σχετικά
με το διαγωνισμό.
10.
Η διοργανώτρια Yallou IKE διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει
φωτογραφίες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου
yallou.com ή είναι ακατάλληλες.
Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού – Συγκατάθεση:
11.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων όρων, καθώς και των όρων χρήσης και της Πολιτικής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστοτόπου yallou.com.
12.
Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεση και την
εξουσιοδότησή τους στη διοργανώτρια Yallou IKE και στη χορηγό Damkalidis
S.A. για την προβολή των νικητών μέσω των διαδικτυακών τους τόπων ή μέσω

αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διοργανώτρια και η χορηγός
επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να
δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το διαγωνισμό
για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού
παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Τα προσωπικά στοιχεία των
συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τη Yallou IKE και θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος
ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο για τις προωθητικές ενέργειες, τα νέα και τη
δραστηριότητα της Yallou. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν
οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, την
τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά
τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την Yallou IKE.
Eυθύνη διενέργειας του διαγωνισμού – https://www.random.org/:
13.
Την ευθύνη για τη συλλογή των στοιχείων των συμμετεχόντων, την
απόδοση αύξοντος αριθμού στις φωτογραφίες και τη διοργάνωση του
διαγωνισμού φέρει η εταιρία Yallou IKE (διοργανώτρια).
14.
Η Υallou IKE, δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων
κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο ούτε για τεχνικά
προβλήματα
που
αφορούν
στη
λειτουργία
της
πλατφόρμας
https://www.random.org/.

