
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «VISA -RELEASE 
ATHENS FESTIVAL 2017» 

1. Οργάνωση του Διαγωνισμού 

Στο διαγωνισμό «VISA-RELEASE ATHENS FESTIVAL 2017» (ο 

«Διαγωνισμός») τον οποίο διοργανώνει η «Visa Europe Services Inc.» με έδρα στο 1 

Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (“Visa”)σε συνεργασία με την 

Ε. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 3, Μοσχάτο 

δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι πιστωτικής, χρεωστικής ,προπληρωμένης 

ή εταιρικής κάρτας Visa (η «Κάρτα Visa»), που έχει εκδοθεί από συνεργαζόμενη με 

τη Visa τράπεζα στην Ελλάδα (η «Τράπεζα») εφόσον πραγματοποιήσουν με τη 

χρήση Κάρτας Visa μια τουλάχιστον αγορά εισιτηρίου για το φεστιβάλ Release 

Athens 2017 ή Fix Factory Open Air από οποιοδήποτε από τα καταστήματα του 

δικτύου της Viva Media Markt, Seven Spots, Reload, Ευριπίδης βιβλιοπωλεία, 

αθηνόραμα.gr ,11876) ή διαδικτυακά στο viva.gr από την 03.5.2017 έως την 

11.6.2017 (η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 

άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται ρητά από την απόδοση των 

βραβείων που αναφέρονται κατωτέρω: (α) οι εργαζόμενοι στη Visa ή στην 

«ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΝΙΝΤ» ή στην «Ε. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ» ή (β) οι κάτοχοι οποιασδήποτε Κάρτας Visa που ρητά δηλώνουν στις 

Τράπεζες ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Οι κάτοχοι 

περισσότερων της μιας Καρτών Visa μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με 

όλες τις Κάρτες Visa για τις οποίες οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

ισχύουν. 

2. Μηχανισμός του Διαγωνισμού 

Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa, που διενεργεί μία τουλάχιστον πληρωμή με 

αυτή για την αγορά εισιτηρίου για το φεστιβάλ Release Athens 2017 ή Fix Factory 

Open Air από οποιοδήποτε από τα καταστήματα του δικτύου της από τα 

καταστήματα του δικτύου της Viva Media Markt, Seven Spots, Reload, Ευριπίδης 

βιβλιοπωλεία, αθηνόραμα.gr ,11876) ή διαδικτυακά στο viva.gr κατά τη Διάρκεια του 

Διαγωνισμού, δύναται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Μόνο πληρωμές που γίνονται 

σε εξοπλισμό POS ή διαδικτυακά στο www.viva.gr θα θεωρούνται ως έγκυρες. 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά 

την ελεύθερη κρίση της, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους 

Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού. 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό - Ανάδειξη των 
Νικητών μέσω κλήρωσης 
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Τουλάχιστον μια έγκυρη πληρωμή με Κάρτα Visa για αγορά εισιτηρίου για το 

φεστιβάλ Release Athens 2017 ή Fix Factory Open Air σε οποιαδήποτε ημέρα καθ’ 

όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού θα πρέπει να έχει γίνει προκειμένου να υπάρχει 

δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Βραβεία. Κάθε τέτοια πληρωμή θα 

αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Βραβεία. Επομένως 

περισσότερες της μιας πληρωμές παρέχουν ισάριθμα δικαιώματα συμμετοχής στην 

κλήρωση. 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση. Ειδικότερα, τα Βραβεία, 

όπως ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, θα κληρωθούν σε δύο κληρώσεις, η πρώτη 

κλήρωση στις 31.05.2017 και η δεύτερη στις 13.06.2017, στις 12:00, στις 

εγκαταστάσεις της ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΝΙΝΤ Κομοτηνής 6 

Γέρακας, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Τσίτσα ή του 

νόμιμου αναπληρωτή της. Οι σχετικές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν 

ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού. 

Πέραν των νικητών, ένας αριθμός επιλαχόντων, όπως καθορίζεται στον όρο 4 

κατωτέρω, θα αναδειχθεί κατά την κλήρωση. Οι επιλαχόντες θα λαμβάνουν το 

αντίστοιχο βραβείο σύμφωνα με την κατάταξή τους, σε περίπτωση που: (α) οι αρχικοί 

νικητές αρνούνται να αποδεχθούν το βραβείο τους για οποιοδήποτε λόγο 

(συμπεριλαμβανομένου και του λόγου ανωτέρας βίας) από τον χώρο του φεστιβάλ ή 

(β) στην περίπτωση που οποιοσδήποτε ή όλοι οι αρχικοί νικητές ακυρωθούν 

σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή (γ) σε περίπτωση που οποιαδήποτε 

προσπάθεια εύρεσής τους σταθεί άκαρπη. 

4. Βραβεία 

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία: 

 Βραβεία: - στην 1η κλήρωση 150 τυχεροί θα κερδίσουν από μία μπύρα που θα 

τους παραδοθεί στο χώρο του φεστιβάλ, ενώ στην 2η κλήρωση 850 τυχεροί θα 

κερδίσουν από μία μπύρα που θα τους παραδοθεί στο χώρο του φεστιβάλ. 

 Τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. 

 Οι νικητές θα ενημερωθούν με κλήση στον αριθμό του τηλεφώνου τους ή και 

μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή με e-mail (κατά περίπτωση), τα οποία στοιχεία 

παρείχαν κατά την αγορά του εισιτηρίου. Τα βραβεία θα παραδοθούν προσωπικά 

στους νικητές στον χώρο του Φεστιβάλ, και στο ειδικά σηματοποιημένο περίπτερο 

της Visa. 

 Σε περίπτωση που κάποια βραβεία της 1ης κλήρωσης μείνουν αδιάθετα κατά την 

πρώτη ημέρα του φεστιβάλ στις 02/06/17 αυτά θα μπορούν να δοθούν σε επιπλέον 

τυχερούς που θα κληρωθούν στις 13/06/17. Στη δεύτερη αυτή κλήρωση θα 

αναδειχθούν και 100 επιλαχόντες. 

5. Προσωπικά Δεδομένα 

Η Visa και/ ή Viva.gr ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό τους 

(εκτελούντες την επεξεργασία) ενδέχεται να επεξεργαστούν δεδομένα συμμετεχόντων 

/ νικητών για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών 

και την διοργάνωση και απόδοση των βραβείων. Τα δεδομένα αυτά δεν θα 

διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά 



στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις Αποφάσεις 

και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε 

συμμετέχων δύναται να αξιώσει πρόσβαση ή διαγραφή των δεδομένων του από την 

αντίστοιχη βάση που τηρείται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού ενημερώνοντας το 

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Viva στο Τηλέφωνο: 13855/00302117700000/ e-

mail support@viva.gr 

6. Ευθύνη 

Για τους σκοπούς αυτού του διαγωνισμού, η Visa δεν θα έχει ευθύνη για τυχόν 

τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των καρτών Visa ή / και με 

οποιαδήποτε τυχόν θέματα σχετίζονται με τα Βραβεία –μπύρες. Ειδικότερα, η Visa 

δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη προς οιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οιαδήποτε υλική ζημία 

ή σωματική βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα 

Βραβεία. Επίσης, η Visa δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης 

οιασδήποτε των συναυλιών ή τροποποίησης του σχετικού προγράμματος. 

Διαφήμιση 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την 

εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των 

αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, χωρίς την καταβολή 

στους συμμετέχοντες οιασδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος. Έτσι, η εταιρεία 

επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει 

οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των 

δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως π.χ. το όνομα, την εικόνα, συνεντεύξεις 

φωτογραφίες κλπ. των νικητών), η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό 

εμπεριέχει και την προς τούτο συναίνεση. 

7. Τροποποιήσεις 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής 

(συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού) και της ημερομηνίας 

διεξαγωγής της κληρώσεως ή / και τη διαδικασία του Διαγωνισμού σε περίπτωση που 

αυτό θεωρείται αναγκαίο. 

8. Κατάθεση των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη 

Συμβολαιογράφο Τσίτσα Παναγιώτα (οδός Χαριλάου Τρικούπη 7, 10678 Αθήνα) και 

η σχετική πράξη κατάθεσης έχει συνταχθεί. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτο μέρος 

δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων 

Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως έχουν κατατεθεί στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο. 

Επίσης, οι Όροι Συμμετοχής είναι αναρτημένοι στο www.visa.gr (ο Διαδικτυακός 

Τόπος). Ομοίως θα κατατεθούν στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο και θα 

αναρτηθούν στον Διαδικτυακό Τόπο και οι τυχόν τροποποιήσεις των Όρων 

Συμμετοχής. 
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9. Αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων 

καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία 

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα υπόκεινται στις διατάξεις του 

Ελληνικού δικαίου. Τα δικαστήρια Αθηνών θα είναι κατ’ αποκλειστικότητα αρμόδια 

να κρίνουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 


