
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Οι «Διήμερες Αποδράσεις» δ.τ. ενός εκ των τομέων δραστηριοποίησης της 
εταιρείας Ν. Καψιάνης & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα Αναπαύσεως 22 στα Βριλήσσια, 
προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα «Εορταστικός Διαγωνισμός - Christmas Contest». 

Στο διαγωνισμό 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 2 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 mail και τηλεφωνικά μέσα σε 24 ώρες από την σχετική ενημέρωση, ο 
πρώτος κληρωθείς αυτόματα χάνει το μεγάλο έπαθλο και η θέση του νικητή 
καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Αν και ο πρώτος επιλαχών δεν αποκριθεί, 
το έπαθλο περνάει στον δεύτερο επιλαχόντα. 
 

Ο νικητής λαμβάνει ως έπαθλο 2 διανυκτερεύσεις στον ξενώνα «Casa Calda» που 
βρίσκεται στο Συρράκο στα βόρεια Τζουμέρκα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2019. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα χρειαστεί να κάνουν like στο κανάλι 
Διήμερες Αποδράσεις στο Youtube, να γράψουν μια σκέψη στο πεδίο «Οι Σκέψεις 
σας» στο www.2daysescape.gr και να ακολουθήσουν το προφίλ 2daysescape στο 
Instagram. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό είναι να είναι 
εγγεγραμμένος χρήστης στο Instagram και 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 Instagram και του 
Youtube χωρίς αυτά να σχετίζονται με την συγκεκριμένη διαδικασία. 

Έναρξη διαγωνισμού η Τετάρτη 04-12-2019 ώρα 12:00 και λήξη η Τρίτη 10-12-2019 
ώρα 12:00.  

Οι Διήμερες 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 10-12-2019 στις 
12:00 μμ. 

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο πεδίο «Νέα» στον ιστοχώρο μας 
www.2daysescape.gr 

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 στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των όρων χρήσης της 
Ιστοσελίδας www.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 Δεδομένων 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. 

http://www.2daysescape.gr/
http://www.2daysescape.gr/


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 Διαγωνισμού. 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 
Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας, κάθε 
υποχρέωση ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, έναντι των 
συμμετεχόντων. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν την ανεπιφύλακτη έγκριση, 

συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην Διοργανώτρια 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 ιστοσελίδα 
www.2daysescape.gr 
 

Ευχόμαστε στους διαγωνιζόμενους καλή επιτυχία! 

http://www.2daysescape.gr/

