
ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#CreativityWithMaped2022» 

  
Η εταιρεία MAPED AE διοργανώνει τον διαγωνισμό 

«CreativityWithMaped2022» στο Facebook και στο Instagram και οι όροι 

του διαγωνισμού είναι οι κάτωθι: 

 

 

1) ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

2) Η εταιρεία MAPED SAS (διοργανωτής) με εταιρικό κεφάλαιο 5.155.000 ευρώ 

της οποίας  η έδρα βρίσκεται στην οδό De Pringy 530 στην πόλη Argonay με 

ΤΚ 74370 και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο του 

Annecy με αριθμό 325 720 423, διοργανώνει διαγωνισμό δημιουργίας 

«CreativityWithMaped2022» στο Facebook και στο Instagram χωρίς 

υποχρέωση αγοράς από την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 έως και την Κυριακή 17 

Απριλίου 2022.  

 

  
2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για παιδιά από 4 έως 14 χρονών που 

εκπροσωπούνται από ένα ενήλικα φυσικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας που έχει 

πρόσβαση στο Internet και ένα έγκυρο λογαριασμό Facebook που σχετίζεται 

με μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα έγκυρο λογαριασμό 

Instagram που σχετίζεται με μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας και τα μέλη της 

οικογένειας τους καθώς επίσης και οποιοσδήποτε σχετίζεται με την 

διοργάνωση του παρόντος διαγωνισμού.  

Ο συμμετέχων εγκρίνει όλους τους ελέγχους σχετικά με την ταυτότητά του. 

Όποιο άτομο δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή αρνείται να τις αιτιολογήσει θα 

εξαιρείται από τον διαγωνισμό. Τα έξοδα που σχετίζονται με την συμμετοχή 

στον διαγωνισμό και ιδίως το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο βαρύνουν 

αποκλειστικά τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης από τον Διοργανωτή. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό 

συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων και των κανονισμών του διαγωνισμού.  

  
  



3.  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να συμμετέχει το παιδί στον διαγωνισμό θα πρέπει να σχεδιάσει την ιδανική 

πόλη ή το ιδανικό χωριό (σχέδιο και χρωματισμός) με την βοήθεια των 4 

σχεδίων, «σχέδια τοπίου» που θα κατεβάσει από το Facebook, το Instagram ή 

το site της Maped: https://gr.maped.com  

Για την συμμετοχή στο Facebook, ο χρήστης (το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί το παιδί) θα πρέπει να υποβάλλει ως σχόλιο στην ανάρτηση που 

σχετίζεται με τον  λογαριασμό της Maped (GR) (1) Maped | Facebook την 

φωτογραφία του σχεδίου της πόλης ή του ιδανικού χωριού που έχει σχεδιάσει 

και ζωγραφίσει το παιδί με την αναφορά du #CreativityWithMaped. 

Μπορείτε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό από τις 6 Απριλίου 2022 έως και τις 17 Απριλίου 

2022. 

Στο Facebook: 

1. Μεταβείτε στην σελίδα της Maped GR 

2. Κατεβάστε ένα από τα σχέδια «σχέδια τοπίου» εδώ ¨ 

……………………………………………………………………… 

3. Εκτυπώστε το σχέδιο που επιθυμείτε. Το παιδί πρέπει να σχεδιάσει και να 

χρωματίσει την πόλη ή το ιδανικό χωριό.  

4. Φωτογραφίστε το σχέδιο του παιδιού ή σκανάρετέ το. 

5. Δημοσιεύσετε την φωτογραφία του σχεδίου με το σχόλιο 

#CreativityWithMaped  

Ο Διαγωνισμός στην σελίδα της Maped GR (https://....................... με το 

σχόλιο #CreativityWithMaped  

 Στο Instagram: 

1. Κατεβάστε ένα από τα σχέδια «σχέδια τοπίου» εδώ ¨ 

……………………………………………………………………… 

2. Εκτυπώστε το σχέδιο που επιθυμείτε. Το παιδί πρέπει να σχεδιάσει και να 

χρωματίσει την πόλη ή το ιδανικό χωριό.  

3. Φωτογραφίστε το σχέδιο του παιδιού ή σκανάρετέ το. 

6. Δημοσιεύσετε την φωτογραφία του σχεδίου με το σχόλιο 

#CreativityWithMaped στο δημόσιο προφίλ σας στο Instagram (όχι σε σχόλιο, ούτε σε 

ιστορία) με το σχόλιο #CreativityWithMaped  

Είναι απαραίτητο ο λογαριασμός του συμμετέχοντα στο Instagram να είναι 

δημόσιος. Αν ο λογαριασμός του συμμετέχοντα είναι ιδιωτικός, η Maped δεν 

θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο σχέδιο και η συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψη. 

https://gr.maped.com/
https://www.facebook.com/MapedGreece


Κανένα άλλο μέσο συμμετοχής δεν θα γίνει αποδεκτό. Οποιαδήποτε 

συμμετοχή είναι ελλιπής ή δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες κανόνες δεν 

μπορεί να ληφθεί υπόψη και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

οποιασδήποτε αξίωσης. Ειδικότερα, η δημοσίευση του σχεδίου του 

συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό στο Facebook ή στο Instagram πρέπει να γίνει 

μέχρι την τελευταία μέρα του Διαγωνισμού για να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή. 

Το σχέδιο και ο σχολιασμός δεν πρέπει να περιέχουν ακατάλληλο, άσεμνο, 

απρεπές, υβριστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, βίαιο ή βασανιστικό 

περιεχόμενο ή να δημιουργούν συναισθήματα μίσους, πράγμα το οποίο 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα και εγγυάται την ορθή 

δημοσίευση της αυτοπροσωπογραφίας. Επίσης, ο συμμετέχων εγγυάται ότι το 

σχέδιο και όλα τα στοιχεία που μεταδίδονται δεν περιέχουν περιεχόμενο που 

να προωθεί τον ρατσισμό, τον σεχταρισμό,  το μίσος ή την βία απέναντι σε ένα 

άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων. Ο συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι δεν προωθεί 

τις διακρίσεις βάσει φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού ή ηλικίας. Το σχέδιο πρέπει να συμμορφώνεται με το νόμο 

και να είναι προσβάσιμο σε όλα τα είδη του κοινού. Ο συμμετέχων εγγυάται 

στον Διοργανωτή ότι έχει όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την 

δημοσίευση του σχεδίου. 

Επιτρέπεται μόνο μια συμμετοχή (δημοσιευμένη φωτογραφία) ανά παιδί (ίδιο 

όνομα, επώνυμο, διεύθυνση).   Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μόνο 

σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Συνεπώς, ο συμμετέχων επιλέγει να συμμετάσχει είτε 

στον διαγωνισμό στο Facebook είτε στο Instagram. Η συμμετοχή στο 

Facebook ή στο Instagram θα θεωρηθεί ως μία και μοναδική συμμετοχή.  

 

 

  
4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 

3 νικητές θα επιλεγούν για τον διαγωνισμό.  

Νικητές στο Facebook 

Από όλα τα σχέδια που θα λάβουμε ως σχόλιο στο Facebook θα επιλεγούν 

από την κριτική επιτροπή της  Maped 2 νικητές. Τα σχόλια θα ταξινομηθούν 

κατά «παλαιότερα» - εμφανίζονται όλα τα σχόλια, τα παλαιότερα πρώτα.  

Οι νικητές θα επιλεγούν στις 18 Απριλίου 2022, την επομένη της λήξης του 

διαγωνισμού.  



Θα σταλεί σε όλους τους νικητές στο Facebook ιδιωτικό μήνυμα για να τους 

ανακοινωθεί η νίκη τους. Στην συνέχεια θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον 

Διοργανωτή το όνομα τους, το επώνυμο τους, την Διεύθυνση τους και την 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου προκειμένου να γίνει η 

αποστολή των δώρων.  

Οι νικητές θα έχουν 5 εργάσιμες μέρες από την ανακοίνωση των νικητών για 

να επιβεβαιώσουν την αποδοχή των δώρων καθώς και να κοινοποιήσουν τα 

στοιχεία τους. Όποιος νικητής δεν απαντήσει εντός αυτής της χρονικής 

περιόδου θα θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί από την νίκη του και από την 

αποδοχή του δώρου. Στο τέλος αυτής της περιόδου, το δώρο που δεν θα έχει 

διεκδικηθεί από τον νικητή, χάνεται.  

Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί με κανένα τρόπο υπεύθυνος για την 

μη λήψη ιδιωτικών μηνυμάτων για την επιβεβαίωση της νίκης ή για απαντήσεις 

των νικητών που δεν λήφθηκαν από τον Διοργανωτή λόγω παραμορφώσεων 

του Διαδικτύου ή προβλημάτων που οφείλονται στον λογαριασμό του 

συμμετέχοντα.  

 

 

Νικητές στο Instagram 

Η επιτροπή της Maped θα επιλέξει από τα σχέδια που έχουν δημοσιευτεί στον 

ανοιχτό λογαριασμό του συμμετέχοντα με την αναφρορά  

#CreativityWithMaped2022. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι 

κυρίαρχες και δεν υπόκεινται σε διαφωνία.  

Ο νικητής/νικήτρια θα επιλεγεί στις 18 Απριλίου 2022, την επομένη της λήξης 

του διαγωνισμού.  

Θα σταλεί στον νικητή/νικήτρια στο Instagram ιδιωτικό μήνυμα για να τους 

ανακοινωθεί η νίκη τους. Στην συνέχεια θα πρέπει να κοινοποιήσει στον 

Διοργανωτή το όνομα του, το επώνυμο του, την Διεύθυνση του και την 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου προκειμένου να γίνει η 

αποστολή των δώρων.  

Ο νικητής/νικήτρια θα έχουν 5 εργάσιμες μέρες από την ανακοίνωση των 

νικητών για να επιβεβαιώσουν την αποδοχή των δώρων καθώς και να 

κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους. Εάν ο  νικητής δεν απαντήσει εντός αυτής της 

χρονικής περιόδου θα θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί από την νίκη του και από 

την αποδοχή του δώρου. Στο τέλος αυτής της περιόδου, το δώρο που δεν θα 

έχει διεκδικηθεί από τον νικητή, χάνεται.  



Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί με κανένα τρόπο υπεύθυνος για την 

μη λήψη ιδιωτικών μηνυμάτων για την επιβεβαίωση της νίκης ή για απαντήσεις 

των νικητών που δεν λήφθηκαν από τον Διοργανωτή λόγω παραμορφώσεων 

του Διαδικτύου ή προβλημάτων που οφείλονται στον λογαριασμό του 

συμμετέχοντα. 

  
5. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι νικητές του διαγωνισμού #CreativityWithMaped2022 θα κερδίσουν ένα 

δημιουργικό σετ 50 τεμαχίων (κωδικός 907037) και αξίας 17 ευρώ.  

Η επιτροπή της  Maped θα επιλέξει 2 νικητές από το Facebook και 1 νικητή 

από το Instagram. 

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται, δεν μπορούν να αντικατασταθούν , δεν 

επιστρέφονται και δεν μπορούν να αποτελέσουν για κανένα λόγο αιτία 

χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση που κλαπούν, χαθούν ή προκληθεί 

ζημιά σε αυτά. 

Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές με courier στην ταχυδρομική διεύθυνση 

που έχουν επικοινωνήσει στον Διοργανωτή. Τα δώρα που θα επιστραφούν 

στον Διοργανωτή ως αποτέλεσμα σφάλματος, παράλειψης ή τροποποίησης 

στα στοιχεία επικοινωνίας που δόθηκαν από τους νικητές, θα παραμείνουν 

στην διάθεση του Διοργανωτή. Μετά την αποστολή των δώρων, ο Διοργανωτής 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιά στο πακέτο ή στο περιεχόμενο 

αυτού κατά τον χρόνο παράδοσης από τον μεταφορέα.  

  
  
  
  

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

Ο Διοργανωτής θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με 

αυτούς τους κανόνες και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη εάν 

σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή γεγονότων ανεξάρτητα από την θέλησή του ή 

λόγω δικαιολογημένης αναγκαιότητας, οδηγηθεί να ακυρώσει τον διαγωνισμό, 

να τον συντομεύσει ή να τον επεκτείνει, να τον αναβάλει ή να τροποποιήσει 

τους όρους. Δεν μπορεί ο Διοργανωτής να θεωρηθεί υπεύθυνος για όλα τα 

παραπάνω. Κρατά σε όλες τις περιπτώσεις τη δυνατότητα παράτασης της 

περιόδου συμμετοχής.  

Η ευθύνη του Διοργανωτή δεν μπορεί να αναληφθεί γενικά σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας ή σε τυχαίο γεγονός πέρα από τον έλεγχό του.  



Ο Διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να προβεί σε νομική ενέργεια εναντίον όσων 

παραπλανήσουν ή επιχειρήσουν να το πράξουν. Ωστόσο δε μπορεί να φέρει 

οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων λόγω απάτης. Συγκεκριμένα, 

θα θεωρηθεί απάτη το γεγονός ότι ένας συμμετέχοντας συμμετέχει στον 

Διαγωνισμό με ένα ή περισσότερα προφίλ ή συμμετέχει δανειζόμενος το όνομα 

τρίτου ατόμου.  Ο συμμετέχων οφείλει να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο 

μια φορά με τον δικό του μοναδικό όνομα. Σε περίπτωση αθέτησης ή απάτης 

από την πλευρά του συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να 

αποκλείσει αυτόματα οποιαδήποτε συμμετοχή του χωρίς ο συμμετέχοντας να 

μπορεί να διεκδικήσει τίποτα.  

Τα δώρα δεν μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση 

οποιουδήποτε είδους ούτε να ανταλλάσσονται ούτε υπόκεινται σε πληρωμή 

της αξίας τους σε μετρητά κατόπιν αιτήματος των νικητών.  

Οι νικητές δεσμεύονται να μην αναζητήσουν την ευθύνη στον Διοργανωτή όσον 

αφορά τα δώρα και κυρίως την παράδοσή τους, την κατάστασή τους, τις 

ιδιότητές τους ή τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από την κατοχή ή χρήση 

των δώρων αυτών. 

  
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται για τους νικητές ως μέρος της συμμετοχής 

τους είναι υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για τον 

Διοργανωτή με σκοπό την συμμετοχή στον διαγωνισμό, την διαχείριση των 

νικητών και την αποστολή των δώρων.  

Οι πληροφορίες συλλέγονται ως μέρος του διαγωνισμού αλλά δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (επικοινωνία, προωθήσεις, ιδίως 

μέσω ενημερωτικών δελτίων). 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς,  δικαίωμα 

πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα αντίρρησης, 

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα μεταφοράς. Για την 

άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν ένα 

συστημένο γράμμα στην Διεύθυνση του Διοργανωτή που να αναφέρονται στην 

πρώτη σελίδα αυτών των κανονισμών επισυνάπτοντας αντίγραφο του δελτίου 

ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω διατάξεων, οι 

συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στο CNIL. 



Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Διοργανωτή (όνομα, 

επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

στα πλαίσια του διαγωνισμού συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία 

μόνο για να διασφαλιστεί η οργάνωση και η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού 

και κυρίως για την απονομή των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία δεν θα 

αποθηκευτούν και διατηρούνται μόνο για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 

του διαγωνισμού και για μέγιστη περίοδο 6 μηνών από το τέλος του 

διαγωνισμού. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν στο τέλος αυτής 

της περιόδου. 

Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου,  ο Διοργανωτής μπορεί να 

επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα στις δικαστικές αρχές προκειμένου να 

απαντήσει σε μία εντολή ή άλλο αίτημα από τέτοιες αρχές.  

Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να 

κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντας στις δικαστικές 

αρχές προκειμένου να απαντήσει σε ασφαλιστικά μέτρα ή άλλο αίτημα των εν 

λόγω αρχών.  

 

8. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Δεν θα απαιτηθεί οικονομική συνεισφορά από τους συμμετέχοντες ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. 

 

9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Η συμμετοχή σε αυτό τον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ολοκληρωτική 

αποδοχή αυτών των κανονισμών από τους συμμετέχοντες καθώς επίσης και 

των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν στην Ελλάδα. 

  
 

10. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

Οι κανονισμοί αυτού του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι κατόπιν απλού αιτήματος και 

συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας διαδικτυακά στην διεύθυνση: 

https://fr.maped.com/ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://serviceconsommateurs.maped.com/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=36000

0669040  

https://fr.maped.com/


με θέμα: #CreativityWithMaped2022 
  
 

11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Οποιαδήποτε διαφωνία, αμφισβήτηση, ερμηνεία ή αμφισβητούμενη εφαρμογή 

των κανονισμών καθώς και όλες οι περιπτώσεις που δεν προβλέπονται θα 

υποβληθούν και θα αποφασιστούν από τον Διοργανωτή του οποίου οι 

αποφάσεις θα είναι οριστικές.  

Οποιαδήποτε απάτη ή απόπειρα απάτης που εκδηλώνεται και διαπράττεται 

αδικαιολόγητα με σκοπό το κέρδος, θα αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής 

διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 313-1του ποινικού κώδικα.  

  
12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του διαγωνισμού, τα 

αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν, οι μάρκες και τα αναφερόμενα εμπορικά 

και γραφικά στοιχεία αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Διοργανωτή και 

δεν μπορούν να εξαχθούν, να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς την 

γραπτή άδεια του Διοργανωτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα ασκηθεί ποινική 

δίωξη για αστικές ή / και εγκληματικές πράξεις. 

Οποιαδήποτε ομοιότητα στοιχείων του διαγωνισμού με άλλα στοιχεία ήδη 

υπαρχόντων διαγωνισμών θα θεωρηθεί καθαρά τυχαίο και δεν θα θεωρηθεί 

ευθύνη του Διοργανωτή ή των παροχών υπηρεσιών του.  

  
13. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 

Οι νικητές συμφωνούν ρητά και εξουσιοδοτούν τον Διοργανωτή να 

χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς, στις σελίδες του Διοργανωτή στο 

Facebook και στο Instagram και στις διεθνείς θυγατρικές τους, καθώς επίσης 

και στους ιστοτόπους τους και στο πλαίσιο επικοινωνίας μέσω ενημερωτικών 

δελτίων, τις δημοσιευμένες φωτογραφίες, το όνομα και την ηλικία του παιδιού, 

χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις και χωρίς αυτό να δίνει το δικαίωμα στον 

συμμετέχοντα/νικητή για αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα πέρα από το 

δώρο του διαγωνισμού.  

  
14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Από την ημερομηνία σύστασής του, αυτός ο διαγωνισμός υπόκειται σε όλους 

τους παραπάνω κανονισμούς / όρους που έχουν υποβληθεί και κατατεθεί στο 



γραφείο του  δικαστικού επιμελητή Κου Doniol που βρίσκεται στην κοινότητα 

Claye Souilly και στην οδό Souilly αριθμός 8 στην πόλη ΤΚ 77410. 

  
  
  
 


