
OPOI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019 PROMO 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Α.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «MSPS A.E. (Market Support & Promotion 

Services A.E.)»,  που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (οδός Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου), 

(εφεξής καλούμενη MSPS) έχει αναλάβει την υλοποίηση, με εντολή, στο όνομα και για 

λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «Mastercard Europe SA», της οποίας τα 

γραφεία βρίσκονται στην Chauseé de Tervuren198A, Waterloo, BE1410, Βέλγιο, (καλούμενη 

«Διοργανώτρια») του παρόντος διαγωνισμού με τίτλο «Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης 2019 Promo» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»). 

1.- Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που       

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και είναι κάτοχοι 

καρτών Mastercard® (πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων) που βρίσκονται σε ισχύ 

κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και οι οποίες έχουν εκδοθεί από συνεργαζόμενη 

Τράπεζα στην Ελλάδα (εφεξής η «Τράπεζα» ή οι «Τράπεζες»). Από τον Διαγωνισμό 

εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Mastercard Europe SA και της MSPS, καθώς και οι σύζυγοι 

και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. 

2.- Διάρκεια Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του 60ου Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου έως τo Σάββατο 9 Νοεμβρίου 

2019 (εφεξής η «Διάρκεια»).  

3.- Τρόπος Συμμετοχής  

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η αγορά εισιτηρίου για οποιαδήποτε 

προβολή ταινίας στο πλαίσιο του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η 

πληρωμή με κάρτα Mastercard, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. 

3.1. Η αγορά εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε ένα από τα σημεία πώλησης 

εισιτηρίων που θα λειτουργούν κατά την διάρκεια του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης και η πληρωμή πρέπει να γίνει σε τερματικό POS. Τα σημεία πώλησης 

αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1. 

Ρητώς δηλώνεται ότι αγορές εισιτηρίων ηλεκτρονικά (online), μέσω της πλατφόρμας του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου ή τυχόν άλλης, ΔΕΝ δίδουν δικαίωμα συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό. 

3.2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής, που πραγματοποιούν έγκυρη συναλλαγή για αγορά     

εισιτηρίου με χρήση κάρτας Mastercard, ως άνω, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, 

λαμβάνουν αυτομάτως μέρος σε στιγμιαία κλήρωση για να διεκδικήσουν 200 διπλές 

προσκλήσεις σε προβολή ταινίας στο πλαίσιο του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου    

Θεσσαλονίκης και επιπλέον, αποκτούν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην κλήρωση για να 

διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο του Διαγωνισμού, ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στην 70η 

BERLINALE (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου 2020). 

 



3.3. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

(α) Οι συμμετέχοντες δικαιούνται περισσότερες από μία συμμετοχές. Κάθε φορά που    

ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία, αποκτούν συμμετοχή στην στιγμιαία κλήρωση και 

μία επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο του Διαγωνισμού. 

(β) Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard στο πλαίσιο του 

Διαγωνισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας 

Τράπεζας.  

(γ) Κάθε δικαιούμενος συμμετοχής επιτρέπεται να κερδίσει περισσότερα από ένα instant 

win δώρα. 

4.- Δώρα Διαγωνισμού 

4.1. Δώρα instant win.  

Διακόσιοι (200) τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν 

προβολή ταινίας στο πλαίσιο του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Οι νικητές θα παραλάβουν δύο vouchers, τα οποία θα ανταλλάξουν με μηδενικά εισιτήρια 

στο σημείο από το οποίο πραγματοποιήσαν  την συναλλαγή τους. Ο τρόπος αναγράφεται 

πάνω στην κάρτα: η πρόσκληση είναι διπλή και αποτελείται από δύο κουπόνια.  Το κάθε 

κουπόνι αντιστοιχεί σε ένα δωρεάν εισιτήριο (μηδενικής αξίας) για οποιαδήποτε προβολή 

του 60ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιθυμεί, εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα θέσεων. Για την είσοδο στις προβολές είναι απαραίτητη η ανταλλαγή του 

κουπονιού με εισιτήριο στα ταμεία του Φεστιβάλ. Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί με 

κουπόνια προβολών δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται. Οι όροι αγοράς 

εισιτηρίων είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.filmfestival.gr/ticketing policy. Το 

πρόγραμμα προβολών είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.filmfestival.gr.  

4.2. Μεγάλο Δώρο. 

Ένας (1) τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για (2) άτομα στην 70η BERLINALE (Διεθνές       

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου 2020). 

Το πακέτο του ταξιδιού περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για Βερολίνο, με 

επιστροφή, δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό, μεταφορές από το 

αεροδρόμιο στο Βερολίνο προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως, Priceless εκπλήξεις, και 

πρόσκληση για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου 2020. 

Στο Δώρο δεν περιλαμβάνονται μετακινήσεις μεταξύ Αθήνας και τυχόν άλλης πόλης της 

Ελλάδος, ταξιδιωτική ασφάλιση, μη προγραμματισμένα γεύματα, επιπλέον χρεώσεις     

ξενοδοχείων, οποιεσδήποτε υπηρεσίες εκτός εκείνων, που αναφέρονται ρητά παραπάνω 

και οποιοσδήποτε από όλους τους ισχύοντες φόρους.  

Επισημαίνεται ότι για το ταξίδι του Δώρου θα πραγματοποιηθεί τις ημερομηνίες 24-26 

Φεβρουαρίου 2020 και προς τούτο απαιτείται έγκαιρη κράτηση.  

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση, που ο νικητής απαγορεύεται ή δεν 

είναι σε θέση να ταξιδέψει τις προγραμματισμένες ως άνω ημέρες του πακέτου για   

οποιονδήποτε λόγο.  

http://www.filmfestival.gr/ticketing%20policy
http://www.filmfestival.gr/


4.3. Τα Δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού,    

ορίζονται από αυτήν, είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και αποκλείεται η πώληση ή η 

μεταβίβαση ή ανταλλαγή τους με άλλα δώρα και η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Ειδικώς 

όσον αφορά το μεγάλο δώρο, αποκλείεται η μεταβίβασή του, η ανταλλαγή με άλλο δώρο ή 

ταξίδι σε άλλες ημερομηνίες και η εξαργύρωσή του με μετρητά. 

5.- Ανάδειξη νικητών 

5.1. Οι νικητές των instant win δώρων θα προκύψουν με κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη 

χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση 

και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αμέσως εάν έχουν κερδίσει ή όχι με μήνυμα που θα 

τυπώνεται πάνω στο απόκομμα συναλλαγής. 

Οι νικητές θα παραλαμβάνουν το δώρο τους επιτόπου, από τον ταμία του σημείου      

πώλησης εισιτηρίων του Φεστιβάλ, επιδεικνύοντας το νικητήριο απόκομμα της συναλλαγής. 

5.2. Ο τυχερός νικητής του μεγάλου δώρου θα αναδειχθεί με κλήρωση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της 

MSPS, με την χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικού ειδικά σχεδιασμένου 

λογισμικού τα οποία μέσω της χρήσης ειδικού αλγορίθμου διασφαλίζουν την απουσία 

ανθρώπινης παρέμβασης και το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο δώρο, 

καθώς και πέντε (5) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία 

με τον νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχών του ή η συμμετοχή του 

ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων. 

6.- Παράδοση του μεγάλου δώρου. Εντός των δέκα (10) επομένων εργασίμων ημερών από 

την κλήρωση, ο νικητής θα λάβει ενημέρωση από εκπρόσωπο της Τράπεζας που εξέδωσε 

την κάρτα του Mastercard, στον οποίο θα πρέπει: 

α) να δηλώσει ότι αποδέχεται το δώρο, β) να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία         

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας και τους πρώτους έξι αριθμούς από την 

κάρτα του Mastercard), προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί η ταυτοπροσωπία, γ) να δώσει 

τη συγκατάθεσή του, ώστε να επικοινωνήσει μαζί του εκπρόσωπος της Διοργανώτριας, με 

σκοπό να συμπληρώσει τη δήλωση αποδοχής δώρου και να τον ενημερώσει σχετικά με τον 

τρόπο πραγματοποίησης της κράτησης που απαιτείται για το ταξίδι που κέρδισε.  

Εφόσον η επικοινωνία με το Νικητή δεν καταστεί δυνατή σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 

αυτός χάνει το δικαίωμα στο Δώρο και στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών. Το 

ίδιο ισχύει και σε περίπτωση, που η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με 

τους παρόντες όρους, ή ακυρωθεί, ή σε περίπτωση, που  αρνηθεί να παραλάβει το δώρο. Η 

επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται με τον ίδιο μηχανισμό, που προβλέπεται και για 

τον αρχικό νικητή, όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι ενέργειες ειδοποίησης θα              

αποδεικνύονται πλήρως από τη γραπτή καταγραφή του σχετικά επιφορτισμένου 

εκπροσώπου της Τράπεζας αναλόγως την περίπτωση, η δε απόφασή του στο ζήτημα αυτό 

θα είναι οριστική. 

Κατά την παραλαβή των εισιτηρίων του ταξιδιού, οι δικαιούχοι νικητές θα πρέπει να   

επιδείξουν ένα δημόσιο έγγραφο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία, τους 



πρώτους έξι αριθμούς της κάρτας τους Mastercard, καθώς και να υπογράψουν δήλωση 

αποδοχής του δώρου. 

7.- Τροποποίηση όρων 

H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους 

κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον 

Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση 

στον διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/MastercardGreece/ καθώς και να 

ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι 

δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια και η MSPS δεν αναλαμβάνουν ούτε 

υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 

8.- Δημοσιότητα όρων  

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/ 

MastercardGreece/.  

9.- Περιορισμός ευθύνης Διοργανώτριας 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση των Δώρων. 

Η Διοργανώτρια και η MSPS δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι νικητή, 

συνοδού του νικητή ή τρίτου, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για 

οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή 

έμμεσα με το πακέτο του Δώρου,  την παροχή υπηρεσιών τρίτων κατά την αξιοποίηση του 

Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εξαιτίας ή με αφορμή την παρουσία νικητή ή /και του 

συνοδού του στον χώρο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ή/ και της BERLINALE. 

10.- Προσωπικά Δεδομένα 

Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και 

την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί        

προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της 

Mastercard στην ιστοσελίδα https://www.mastercard.gr/el-gr/about-mastercard/what-we-

do/privacy. html, καθώς και στην πολιτική απορρήτου της κατά περίπτωση εκδότριας 

Τράπεζάς σας. 

11.- Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία– εφαρμοστέο δίκαιο  

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού,    

προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων 

όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για 

οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την εφαρμογή των 

παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 

https://www.facebook.com/MastercardGreece/
http://www.facebook.com/%20MastercardGreece/
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