ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Mastercard & Athens Epidaurus Festival – Priceless Packages »
1.
Στο Προωθητικό Πρόγραμμα «Mastercard & Athens Epidaurus Festival
– Priceless» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο διοργανώνει η «Mastercard
Europe SA», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Tervuren 198A, B1410
Waterloo), (η «Mastercard»), σε συνεργασία με την «McCANN-ERICKSON
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ύδρας 2 και Λ.
Κηφισίας 280), (ο «Τεχνικός Ανάδοχος»), δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι
κάτοχοι καρτών Mastercard®, Debit Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum
Mastercard® ή World Mastercard® που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και των προπληρωμένων καρτών
Mastercard®) και οι οποίες έχουν εκδοθεί από συνεργαζόμενη Τράπεζα στην
Ελλάδα (εφεξής η «Τράπεζα» ή οι «Τράπεζες») εφόσον πραγματοποιήσουν μία
(1) τουλάχιστον συναλλαγή με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κάρτες τους από
την 22/06/19 έως και την 04/08/2019 («Διάρκεια Προγράμματος») μέσω του
καταστήματος «Στοά του Βιβλίου» το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα (οδός
Πεσμαζόγλου αρ. 5) («Κατάστημα») και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Όλοι
οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Mastercard, του Τεχνικού Αναδόχου, του
Καταστήματος, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν
δικαιούνται συμμετοχής. Σε περίπτωση κλήρωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα, ο
οποίος εξαιρείται του Προγράμματος, αυτός δεν θα λαμβάνει το δώρο και θα
αποκλείεται του Προγράμματος.
2.
Κάθε συναλλαγή για την αγορά εισιτηρίου για τις εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από το
Κατάστημα (εφεξής το «Φεστιβάλ») κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος από
κάτοχο και με χρήση μίας εκ των προαναφερόμενων καρτών παρέχει δικαίωμα για
μία συμμετοχή στις κληρώσεις του Προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι ο
ενδιαφερόμενος θα συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής (όνομα, επώνυμο
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.
Κάθε επόμενη συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά τη Διάρκεια του
Προγράμματος, αποτελεί και μια νέα συμμετοχή στις κληρώσεις υπό την
προϋπόθεση και πάλι συμπλήρωσης νέας ειδικής φόρμας συμμετοχής στο
Πρόγραμμα. Κάτοχοι περισσότερων καρτών της μίας λαμβάνουν μέρος στο
Πρόγραμμα με κάθε κάρτα τους χωριστά και με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις για
κάθε κάρτα. Οι συμμετοχές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο όνομα του
κατόχου της κάρτας.
3.
Η ανάδειξη των τυχερών θα πραγματοποιείται εντός της Διάρκειας του
Διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τους παρόντες όρους. Οι
τυχεροί θα λαμβάνουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την
οποία θα έχουν δηλώσει στην ειδική φόρμα συμμετοχής ότι αναδείχθηκαν τυχεροί
ενός εκ των Δώρων του Προγράμματος και θα πρέπει να στείλουν απάντηση ότι
αποδέχονται το Δώρο τους εντός 24 ωρών από τη λήψη της σχετικής
ενημέρωσης, άλλως χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο
κατακυρώνεται αυτόματά στον πρώτο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του.
Στη συνέχεια και αφού οι τυχεροί έχουν αποδεχθεί το Δώρο τους θα ενημερώνονται από
τον Τεχνικό Ανάδοχο για τον τρόπο παραλαβής του.
4.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι
(6) ηλεκτρονικές κληρώσεις, μέσω των οποίων θα διατεθούν στους τυχερούς τα
δώρα του Προγράμματος. Ειδικότερα:
3.1. Την Δευτέρα 24.6.2019 ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική
κλήρωση στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου κατά την οποία θα αναδειχθούν
πέντε (5) τυχεροί και δέκα (10) επιλαχόντες οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα

δώρα εμπειρίας που περιγράφεται υπό 5 στους παρόντες όρους για την
παράσταση Anne Teresa De Keersmaeker, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Ωδείο Ηρώδου Αττικού την 2.7.2019 και ώρα 21.00.
3.2. Την Δευτέρα 1.7.2019 ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση
στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου κατά την οποία θα αναδειχθούν τέσσερις (4)
τυχεροί και δέκα (10) επιλαχόντες οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα δώρα
εμπειρίας που περιγράφεται υπό 5 στους παρόντες όρους για την παράσταση
Ravenna Festival / Ricardo Muti «Οι Δρόμοι της Φιλίας», η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την 9.7.2019 και ώρα 21.00.
3.3. Την Δευτέρα 8.7.2019 ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση
στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου κατά την οποία θα αναδειχθούν δύο (2)
τυχεροί και επιλαχόντα (10) επιλαχόντες οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα δώρα
εμπειρίας που περιγράφεται υπό 5 στους παρόντες όρους για την παράσταση της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών - Maxim Vengerov / Στέφανος Τσιαλής Έργα των
Brahms και Dvorak, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την
16.7.2019 και ώρα 21.00.
3.4. Την Δευτέρα 22.7.2019 ώρα 13:00
θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική
κλήρωση στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου κατά την οποία θα αναδειχθούν
πέντε (5) τυχεροί και δέκα (10) επιλαχόντες οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα
δώρα εμπειρίας που περιγράφεται υπό 5 στους παρόντες όρους για την
παράσταση Ηλέκτρα / Ορέστης από την Comedie Française και τον Ivo Van Hove,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την 26.7.2019 και
την 27.7.2019.
3.5. Την Δευτέρα 29.7.2019 ώρα 13:00
θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική
κλήρωση στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου κατά την οποία θα αναδειχθούν
δύο (2) τυχεροί και δέκα (10) επιλαχόντες οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα
δώρα εμπειρίας που περιγράφεται υπό 5 στους παρόντες όρους για την
παράσταση της Εθνικής Ορχήστρας της Κίνας – Παιδικής Χορωδίας του Salzburg
– Enjott Schneider – Otto Sauter – Ten of the Best / Τελετουργία της Αρμονίας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την 3.8.2019 και ώρα
21.00.
3.6. Την Δευτέρα 5.8.2019 ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση
στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου κατά την οποία θα αναδειχθούν δύο (2)
τυχεροί και δέκα (10) επιλαχόντες οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα δώρα
εμπειρίας που περιγράφεται υπό 5 στους παρόντες όρους για την παράσταση
Προμηθέας Δεσμώτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου την 9.8.2019 και την 10.8.2019.
5.
Οι τυχεροί θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ένα από τα δώρα εμπειρίας
(priceless packages) για καθεμία από τις παραστάσεις που περιγράφονται στους
παρόντες όρους, εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα» αναλόγως της περιπτώσεως:
5.1. Mία μέρα πριν την πραγματοποίηση της επίσημης παράστασης συμμετοχή
για καθέναν από τους τυχερούς και το συνοδό του σε backstage tour στο χώρο
της παράστασης, παρακολούθηση γενικής πρόβας και δείπνο μετά την
ολοκλήρωση της πρόβας σε εστιατόριο επιλογής της Mastercard. Οι τυχεροί που
θα επιλέξουν το Δώρο αυτό δύνανται να λάβουν και ένα διπλό εισιτήριο στη ζώνη
των επισήμων (VIP) για την παρακολούθηση της παράστασης την επόμενη ημέρα.
5.2. Συμμετοχή για καθέναν από τους τυχερούς και το συνοδό του σε backstage
tour στο χώρο της παράστασης, δείπνο πριν την πραγματοποίηση της
παράστασης και ένα διπλό εισιτήριο στη ζώνη των επισήμων (VIP) για την
παρακολούθηση της παράστασης.
Όσον αφορά στο δείπνο, που αποτελεί μέρος των Δώρων η αξία του ανέρχεται σε
ποσό € 170, ποσό το οποίο θα καλύψει η Mastercard βάσει του τιμοκαταλόγου
του εστιατορίου, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού ο τυχερός

υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά με δικές του δαπάνες, σε περίπτωση δε που
η τελική αξία του λογαριασμού είναι μικρότερη, ο τυχερός δεν δικαιούται να ζητήσει
την καταβολή σε αυτόν της διαφοράς ή την αξιοποίησή του σε διαφορετική
ημερομηνία.
6.
Οι Συμμετέχοντες με την αγορά κάθε νέου εισιτηρίου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στους παρόντες όρους θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε
κάθε νέα κλήρωση που θα πραγματοποιείται. Η αξιοποίηση των Δώρων που
αποτελούν τα Δώρα του Προγράμματος υπόκεινται στους όρους και
προϋποθέσεις των εισιτηρίων της εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» η οποία
διοργανώνει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019.
7.1. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τα Δώρα, σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία η αξιοποίησή τους δεν καθίσταται
δυνατή, αναβληθεί ή ακυρωθεί. Κατά συνέπεια, η Mastercard δικαιούται να
ανακοινώσει ότι αντί του συγκεκριμένου Δώρου θα χορηγηθεί άλλο από τα
προβλεπόμενα στους παρόντες όρους Δώρο. Τα Δώρα είναι αυστηρά προσωπικά
και δεν δύναται να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή με οποιαδήποτε τρόπο
παραχωρηθούν σε τρίτο, ούτε δύναται να ανταλλαγούν με χρήματα.
7.2. Οι τυχεροί όλων των Δώρων θα πρέπει να είναι πάνω από δεκαοκτώ (18)
ετών.
7.3.
Τα Δώρα είναι προσωπικά για τον / τους τυχερό / τυχερούς και απαγορεύεται
αυστηρά η πώληση ή προσφορά προς πώληση, μεταβίβαση, επαναπώληση, δωρεά ή
ανταλλαγή οποιουδήποτε των Δώρων, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό
αυτοπρόσωπης ή διαδικτυακής μέσω ιστοσελίδας ηλεκτρονικής δημοπρασίας ή
διαδικτυακής αγοράς επαναπώλησης. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει
Δώρα και την κλήρωση ή να ακυρώσει ένα ή όλα τα μέρη του Δώρου σε περίπτωση που
δεν τηρηθεί ο συγκεκριμένος όρος.
7.4.
Οι τυχεροί και οι συνοδοί τους αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι υπόκεινται στους
όρους και προϋποθέσεις που θέτει η διοργανώτρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
2019 για την παρακολούθηση παραστάσεων στους χώρους του Φεστιβάλ, που είναι
αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αυτής εταιρείας και η
διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή να
απαγορεύσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την είσοδο στο χώρο που θα αξιοποιηθούν τα
Δώρα του Προγράμματος, ανεξάρτητα εάν κατέχουν νόμιμο εισιτήριο εισόδου. Οι όροι και
προϋποθέσεις αυτοί υπόκεινται σε εκάστοτε τροποποίηση και δυνατόν να περιλαμβάνουν
την απαίτηση από τον κάτοχο του εισιτηρίου να επιδείξει στοιχεία ταυτότητας με
φωτογραφία (διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) και / ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης (όπως
ενδεικτικά πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) για την είσοδο στους χώρους του Φεστιβάλ,
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι το ίδιο πρόσωπο που
αναγράφεται στο εισιτήριο. Αδυναμία συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους όρους και
προϋποθέσεις δυνατόν να επιφέρει άρνηση εισόδου ή να ζητηθεί από τους κατόχους των
εισιτηρίων να απομακρυνθούν από τη εκδήλωση.
7.5.
Η υποχρέωση της Mastercard εξαντλείται στην παράδοση των Δώρων του
Προγράμματος στους τυχερούς που θα αποδεχθούν αυτά και δεν αναλαμβάνει την κάλυψη
οποιασδήποτε άλλης δαπάνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό των τυχερών.
8.
Εάν ένας ή περισσότεροι τυχεροί του Προγράμματος αδυνατεί να
αποδεχθεί το Δώρο ή αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος ή δεν αναλάβει
το Δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του ή λόγω μη επαλήθευσης της
εγκυρότητας της συμμετοχής του ή λόγω μη αποδοχής του ή λόγω εξαίρεσής του
από το Πρόγραμμα ή τέλος σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με
τυχερό του Προγράμματος και η επιβεβαίωση οριστικής παραλαβής του Δώρου, ο

τυχερός χάνει κάθε δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου του και η Mastercard ουδεμία
υποχρέωση έχει να διαθέσει αυτό στον αναδειχθέντα τυχερό, δύναται δε να διαθέσει
αυτό κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
9.
Η Mastercard, και / ή ο Τεχνικός Ανάδοχος, δεν θα ευθύνονται σε
περίπτωση κατά την οποία οι τυχεροί ή οι συνοδοί τους δεν θα είναι σε θέση να
συμμετέχουν για οποιοδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε από τις επιμέρους ενέργειες
που αποτελούν καθένα από τα Δώρα του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης
της ακύρωσης της παράστασης από τη διοργανώτρια εταιρεία για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία ή της αδυναμίας επίσκεψης του χώρου του Φεστιβάλ για το
backstage tour ή για τη γενική πρόβα. Η αξιοποίηση του Δώρου γίνεται με
αποκλειστική ευθύνη των τυχερών. Ειδικότερα, η Mastercard και / ή ο Τεχνικός
Ανάδοχος, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για τη ματαίωση οποιασδήποτε των
ενεργειών που αποτελούν τα Δώρα του Προγράμματος, ατυχήματα ή πταίσμα των
προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε
μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο αξιοποίησης του Δώρου. Οι τυχεροί φέρουν
πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά
τους κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του Δώρου τους.
10.
Η Mastercard και / ή ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση
που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση
συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο
Πρόγραμμα. Η Mastercard θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει
τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, που δήλωσε για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση η
ευθύνη της Mastercard θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία
αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα
ανωτέρας βίας.
11.
Στις κληρώσεις του Προγράμματος συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες
συμμετοχές. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί
κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί οριστικά στα
συστήματα της Mastercard σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
12.
Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να
ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή
βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Προγράμματος.
13.
Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του
παρόντος ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των
τροποποιημένων όρων.
14.
Οι Συμμετέχοντες, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, παρέχουν τη ρητή
και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Mastercard και / ή τον
Τεχνικό Ανάδοχο, μέσω των ιδίων ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσουν, των
δηλωθέντων στοιχείων τους. Η επεξεργασία αυτή θα γίνει σύμφωνα την ισχύουσα
νομοθεσία και με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Προγράμματος και των
κληρώσεων για την ανάδειξη των τυχερών. Η Mastercard ως υπεύθυνη επεξεργασίας
ή/και o Τεχνικός Ανάδοχος ως εκτελών την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της Mastercard θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο
Πρόγραμμα, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
(Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή
του Προγράμματος, την ανάδειξη των τυχερών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε
αυτούς. Μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των
Συμμετεχόντων ή/και των τυχερών του Προγράμματος θα καταστρέφονται, το αργότερο
εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Σχετικά με τα προσωπικά

δεδομένα των Συμμετεχόντων και των τυχερών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη
νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν
τι είδους δεδομένα διαθέτει η Mastercard για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο),
(ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους και
(iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση boxoffice@greekfestival.gr Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία
στους Συμμετέχοντες ή στους τυχερούς του Προγράμματος σχετικά με πιθανή παρέμβαση
στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
15.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων.
16. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά
τυχόν ανακύψει η οποία απορρέει από αυτούς θα επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
17.
Οι παρόντες όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα δημοσιευθούν στο
διαδικτυακό τόπο http://greekfestival.gr/mastercard/.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / παράπονο οι συμμετέχοντες μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 8171100, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

