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ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΝΙΚΗΣΗ  

 Τν δώξν ηνπ δηαγσληζκνύ θαη γηα ηα δύν κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο Facebook & Instagram,είλαη θνηλό θαη 

αθνξά κηα δηακνλή ηνπ ζπκκεηέρνληα ζε Double Superior δσκάηην, γηα 2 ελήιηθεο θαη κέρξη έλα παηδί 

ειηθίαο 0 – 11,99 y.o. ζε all-inclusive basis θαζώο θαη ζεξαπεία Spa 1 ώξαο αλά ελήιηθα. 

 Περίοδος διαμονής: Η δηακνλή πνπ πξνζθέξεηαη είλαη 7 (επηά) δηαλπθηεξεύζεηο, κεηαμύ 27/04/2020 θαη 

07/06/2020 θαζώο θαη κεηαμύ  20/09/2020 θαη 25/10/2020. 

 Οι 50 θωηογραθίες με ηα περιζζόηερα likes ζηοσς προζωπικούς λογαριαζμούς ηων ζσμμεηετόνηων 

αθροιζηικά και από ηα δύο μέζα κοινωνικής δικηύωζης Facebook & Instagram, θα είναι ασηές ποσ θα 

δώζοσν ηο δικαίωμα ζηον ιδιοκηήηη ηοσ λογαριαζμού να ζσμμεηάζτει  ζηην κλήρωζη. 

 Η θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή ζα γίλεη ζηηο 23/12/2019, θαη ν ληθεηήο ή ε ληθήηξηα ζα 

αλαθνηλσζεί ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ μελνδνρείνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο Facebook & Instagram 

ζηηο 25/12/2019. Τν δώξν πνπ ζα δηαηεζεί από ην μελνδνρείν ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, αθνξά 

ηελ δηακνλή γηα 7 (επηά) δηαλπθηεξεύζεηο θαη κόλν ζε Superior δίθιηλν  δσκάηην κε δπλαηόηεηα θηινμελίαο 

θαη ελόο παηδηνύ κέρξη 11,99 εηώλ ζε all inclusive basis , ζην μελνδνρείν Aeolos Beach Resort.  

 Τν δώξν δελ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη απνθιείεηαη ε αληαιιαγή ηνπ κε άιιν δώξν 

ή ε εμαξγύξσζή ηνπ κε κεηξεηά. 

ΣΡΟΠΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο ζα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη είηε κε ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ινγαξηαζκό ζην Facebook 

είηε κε ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ινγαξηαζκό ζην Instagram  ή θαη κε ηνπο δύν ινγαξηαζκνύο ηαπηνρξόλσο.  

 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο  ζην δηαγσληζκό νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα αλεβάζνπλ ζηνλ πξνζσπηθό 

ινγαξηαζκό ηνπο ζην Facebook είηε ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο ινγαξηαζκό ζην Instagram ή θαη ζηνπο δύν 

ινγαξηαζκνύο ηαπηνρξόλσο, ηελ θσηνγξαθία ή ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζα είλαη ηξαβεγκέλεο εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζα αθνξνύλ  εκθαλώο ηελ δηακνλή ηνπο ζην μελνδνρείν, κε ην αληίζηνηρν #(hashtag ) 

θαη @ (tag ).  

 INSTAGRAM: tag:@aeolos_beach_corfu and hashtag: #aeolosbeachresort 

 FACEBOOK: tag:@aeolosbeachhotel and hashtag: #aeolosbeach 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Οη θσηνγξαθίεο γηα λα ζεσξεζνύλ έγθπξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ  ηα ζπγθεθξηκέλα #( hashtag) θαη @ (tag )θαη 

λα αλαξηεζνύλ  από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή από 10/05/2019  έσο θαη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο απηνύ  30/11/2019 .  

 Μεηά ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ  ζα δηεμαρζεί θιήξσζε κεηαμύ ησλ 50 θωηογραθιών με ηα περιζζόηερα 

likes ζηοσς προζωπικούς λογαριαζμούς ηων ζσμμεηετόνηων αθροιζηικά και από ηα δύο μέζα 

(Facebook & Instagram),γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 Τν μελνδνρείν κπνξεί θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα λα αλαβάιεη ή λα κεηαζέζεη ηελ ώξα ή/θαη 

εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή/θαη ηεο θιήξσζεο, θαζώο θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο όξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

 Μεηά ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ θακία ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα έρνπλ όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο, θαη έρνπλ δηακείλεη απνδεδεηγκέλα ζην μελνδνρείν από ην 2016 θαη κεηά. 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε πεξηζζόηεξεο από κηα θσηνγξαθίεο. 

3. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε ησλ 50 θσηνγξαθηώλ κε ηα πεξηζζόηεξα likes, ε θάζε θσηνγξαθία ζα 

ζπκκεηάζρεη αλεμάξηεηα κε ηα δηθά ηεο απνθιεηζηηθά likes θαη όρη αζξνηζηηθά κε ηα likes πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ιάβεη άιιεο θσηνγξαθίεο ηνπ ηδίνπ ζπκκεηέρνληα.  

4. Οη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλώο ηξαβεγκέλεο εληόο ηνπ μελνδνρείνπ ώζηε λα έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

5. Φσηνγξαθίεο κε γεληθό πεξηερόκελν πνπ είλαη ηξαβεγκέλεο εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη δελ ζα 

παξνπζηάδνπλ ην νπνηνδήπνηε ζέκα από ην μελνδνρείν, δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκό. 

6. Φσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ρσξίο ηα πξναλαθεξζέληα # (hashtag) θαη @ ( tag), δελ ζα έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό.  

7. Οη εξγαδόκελνη ηνπ μελνδνρείνπ,  θαζώο θαη ηα ζπγγεληθά πξόζσπα  απηώλ κέρξη 3
ν
 βαζκό ζπγγέλεηαο, δελ 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό . 

8. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζην Δηαγσληζκό είλαη λα δηαζέηεη ελεξγό πξνζσπηθό 

ινγαξηαζκό ζην Facebook ή /θαη ζην Instagram, ν νπνίνο λα είλαη ζύκθσλνο κε όινπο ηνπο όξνπο ρξήζεο 

ηνπ Facebook  ή/θαη ηνπ Instagram θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ λα κελ έρεη αλαζηαιεί γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν. Ψεπδήο ινγαξηαζκνί δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε.  

9. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε έλα θαη κόλν πξνζσπηθό ινγαξηαζκό 

ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο Facebook θαη Instagram. Εάλ ν ζπκκεηέρνληαο δηαζέηεη έλα 

πξνζσπηθό ινγαξηαζκό ζην Facebook θαη έλαλ πξνζσπηθό ινγαξηαζκό ζηνInstagram, κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη θαη κε ηνπο δύν ινγαξηαζκνύο ηαπηόρξνλα.  

10. Ο ινγαξηαζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδησηηθόο (private) θαη ην post ηεο θσηνγξαθίαο 

λα είλαη δεκόζην θαη νξαηό από όινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ. 

11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο ζην μελνδνρείν 

θαη αλαδεκνζίεπζεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπο ζηνπο ινγαξηαζκνύο Facebook, Instagram, ηνπ μελνδνρείνπ 

θαζώο θαη ζην website ηνπ μελνδνρείνπ, όπσο επίζεο θαη ζε άιιεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θιπ. πνπ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ ην μελνδνρείν,  ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό θαη ρσξίο θακία επηπιένλ 

έγθξηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

12. Τν μελνδνρείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη αλαδεκνζίεπζεο ησλ θσηνγξαθηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζηνπο ινγαξηαζκνύο Facebook, Instagram, ηνπ μελνδνρείνπ, θαζώο θαη ζην website ηνπ μελνδνρείνπ, όπσο 

επίζεο θαη ζε άιιεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θηι. πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ ην 

μελνδνρείν, ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό θαη ρσξίο θακία επηπιένλ έγθξηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

13. Τν μελνδνρείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ  (ηειέθσλν, 

email, νλνκαηεπώλπκν) ελ όςεη ηνπ δηαγσληζκνύ,  αιιά θαη κειινληηθήο ρξήζεο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ γηα 

λα κειινληηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

14. Φσηνγξαθίεο κε ηπρόλ  πξνζβιεηηθό, ρπδαίν, ξαηζηζηηθό, αλάξκνζην πεξηερόκελν δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

15. Φσηνγξαθίεο μόνο ενηλίκων (ποσ έτοσν ζσμπληρώζει ηο 18
ο
 έηος ηης ηλικίας ηοσς)θα γίνονηαι δεκηές. 
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16. Φσηνγξαθίεο πνπ παξελνρινύλ ηελ ηδησηηθή δσή, ή αηνκηθά/θνηλσληθά δηθαηώκαηα άιισλ 

ρξεζηώλ/δηακελόλησλ εληόο ηνπ μελνδνρείνπ  δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

17. Οη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο αλάιπζεο θαηάιιειεο γηα δεκνζηεύζεηο.  

18. Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη θαη απηόκαηα ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ 

παξόλησλ όξσλ, θαζώο θαη ησλ όξσλ νπνηαζδήπνηε άιιεο ηζηνζειίδαο ή κέζνπ θνηλσληθήο δηθηύσζεο  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ (Facebook &Instagram), νη νπνίνη 

είλαη δεζκεπηηθνί γηα όινπο ηνπο ηπρόλ ζπκκεηέρνληεο. Δηαηππώλεηαη κ’ απόιπηε ζαθήλεηα ζε ζρέζε θαη κε 

ηελ Ννκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, όηη απηόο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό απηόκαηα θαη ρσξίο 

άιιε πξνϋπόζεζε απνδέρεηαη δηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ όινπο αλεμαίξεηα ηνπο παξαπάλσ όξνπο ζπκκεηνρήο 

ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό θαη ηελ παξαρώξεζε όισλ ησλ δηθαησκάησλ αλαδεκνζίεπζεο θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν ησλ θσηνγξαθηώλ (copyright) ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό. 

 

 

 


