
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Οι «∆ιήµερες Αποδράσεις» δ.τ. ενός εκ των τοµέων δραστηριοποίησης της εταιρείας 

Ν. Καψιάνης & ΣΙΑ ΕΕ µε έδρα Αναπαύσεως 22 στα Βριλήσσια, προκηρύσσει 

διαγωνισµό µε θέµα «2daysescapePieria». 

Στο διαγωνισµό«2daysescapePieria» µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι µόνιµοι 

κάτοικοι Ελλάδος. 

H συµµετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να µεταβιβαστεί ούτε να γίνει 

µέσω αντιπροσώπου. 

Θα κληρωθεί 1 νικητής και 3 επιλαχόντες από τους διαγωνιζόµενους που θα λάβουν 

µέρος γράφοντας τα στοιχεία τους στη σελίδα που θα δηµοσιευτεί για το σκοπό αυτό. 

Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποκριθεί στην ενηµέρωση που θα του γίνει µε 

mailκαι τηλεφωνικά µέσα σε 2 µέρες (48 ώρες) από την σχετική ενηµέρωση, ο πρώτος 

κληρωθείς αυτόµατα χάνει το µεγάλο έπαθλο και η θέση του νικητή καλύπτεται από 

τον πρώτο επιλαχόντα. Στην περίπτωση που και αυτός δεν ανταποκριθεί µέσα σε 2 

µέρες (48 ώρες) από την ενηµέρωσή του τη θέση του νικητή λαµβάνει ο δεύτερος 

επιλαχόντας και οµοίως εφόσον και αυτός δεν ανταποκριθεί εντός 2 ηµερών (48 

ωρών) στην πρόσκληση, τη θέση του νικητή λαµβάνει ο τρίτος επιλαχόντας.  
 

Ο νικητής λαμβάνει ως έπαθλο 2 διανυκτερεύσεις σε ξενώνα που βρίσκεται στο Ν. Πιερίας 

από τις 31 Μάη 2019 έως τις 2 Ιούνη 2019. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα χρειαστεί να μπουν στην σελίδα που θα αναρτηθεί 

μέσω του facebook, να ακολουθήσουν και να κάνουνlike στη σελίδα Διήμερες Αποδράσεις, 

να κάνουν shareτο διαγωνισμό, να κάνουν addένα αγαπημένο τους φίλο, να ακολουθήσουν 

το σύνδεσμό μας 2daysescape στο Instagram και να συμπληρώσουν τα στοιχεία που θα 

τους ζητηθούν. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος µέρος στον διαγωνισµό είναι να είναι 

εγγεγραµµένος χρήστης στοFacebook και στο Instagramκαι να ακολουθήσει τα 

παραπάνω βήµατα. 

Οι Διήμερες Αποδράσεις ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν για την εξασφάλιση ή την 

υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτύου 

(websites)και δεν παρέχουν σχετική υποβοήθηση σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 
 

Η συµµετοχή στον διαγωνισµό γίνεται µέσω των εφαρµογών του Facebook, χωρίς 

αυτό να σχετίζεται µε την συγκεκριµένη διαδικασία. 

Έναρξη διαγωνισµού η Παρασκευή 12-04-2019 ώρα 14:00 και λήξη η ∆ευτέρα 

20-05-2019 ώρα 14:00.  

Οι ∆ιήµερες Αποδράσεις διατηρούν το δικαίωµα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους 

ανωτέρας βίας να τροποποιήσουν τη διάρκεια του διαγωνισµού ακόµη και να τον 

αναβάλλουν ή ακυρώσουν κατόπιν σχετικής δηµοσίευσης της εν λόγω µεταβολής 

κατά όποιο πρόσφορο τρόπο. 

Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 20-05-2019 στις 

16:30. 

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο πεδίο ανακοινώσεις στον ιστοχώρο µας 

www.2daysescape.gr στις 20-05-2019 στις 17:00 

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς 

προειδοποίηση τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισµού κατόπιν ειδοποίησης 

του κοινού µε κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων του διαγωνισµού στο σύνολό τους και των όρων χρήσης της 

Ιστοσελίδαςwww.2daysescape.gr 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται τηρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των 

συµµετεχόντων προς την εταιρεία µας, προκειµένου να καταχωρήσουµε τα 

προσωπικά του δεδοµένα σε αρχείο που θα τηρούµε κατά την έννοια του Ν. 

2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα 

εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδοµένων κατά τις 

ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, απευθυνόµενοι εγκαίρως γι' αυτό µε 

επιστολή τους στην εταιρεία µας. 
 

Οι συµµετέχοντες αποδέχονται και συναινούν στη χρήση των στοιχείων 

τους για σκοπούς διενέργειας άµεσης διαφήµισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994. 



Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν και δεν αποκτούν δικαίωµα πάνω στα λογότυπα, στα 

σήµατα, στα ονόµατα, στις ενδείξεις, στα εµβλήµατα και στα λοιπά διακριτικά 

γνωρίσµατα της εταιρείας µας και των συνεργαζοµένων εταιρειών. 

Η εταιρεία µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώνει συµµετοχές που δεν πληρούν τους 

όρους του παρόντος. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενεργούν σύµφωνα µε το νόµο 

και σύµφωνα µε τα χρηστά ήθη επικοινωνίας και µετοχής. Οποιαδήποτε ενέργεια ή 

συµπεριφορά διαγωνιζόµενου κριθεί από την εταιρεία µας, παράνοµη ή 

καταχρηστική ή αντισυµβατική, η εταιρεία µας διατηρεί το δικαίωµα να τον 

αποκλείσει αµέσως από το διαγωνισµό, ακόµη και να ακυρώσει το δώρο σε 

οποιοδήποτε στάδιο του ∆ιαγωνισµού. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωµα να αρνηθεί την συµµετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του 

διαγωνισµού ή για γενικότερους οικονοµοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγµή και 

για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων των 

περιπτώσεων της απάτης, ή µη έγκυρης ή µη έγκαιρης δήλωσης συµµετοχής για το 

∆ιαγωνισµό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας, κάθε 

υποχρέωση ευθύνη της ∆ιοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, έναντι των 

συµµετεχόντων. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, παρέχουν την ανεπιφύλακτη έγκριση, 

συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην ∆ιοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή 

του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του µέσω οιοδήποτε µέσου κοινωνικής και 

µη δικτύωσης συµπεριλαµβανοµένης της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και µέσω 

του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµιώσεως. Η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για 

τον εαυτό της το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και δηµοσιεύσει οποιοδήποτε 

ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την απονοµή και την κλήρωση του 

επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συµµετοχή καθενός στον παρόντα 

διαγωνισµό ενέχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση 
 

Οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα βρίσκονται δηµοσιευµένοι 

στην σελίδα συµµετοχής όπως και στην ιστοσελίδαwww.2daysescape.gr 
 

Ευχόµαστε στους διαγωνιζόµενους καλή επιτυχία! 


