ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Διοργάνωση
Η εταιρεία ICBS BUSINESS COLLEGE, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με παραρτήματα σε
Αθήνα και Λάρισα καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», η οποία δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα στον κλάδο της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της,
διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία MARCOM Τζελέπογλου Μον.ΕΠΕ (εφεξής
«MARCOM»), τον παρόν διαγωνισμό στο Instagram.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του Instagram που έχουν
συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται
της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία,
στα παραρτήματα αυτής και στην εταιρεία MARCOM, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς
α’ βαθμού των ως άνω. Επίσης, σε περίπτωση χρήσης λογαριασμών που δεν αντιστοιχούν
σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η σχετική συμμετοχή δύναται να ακυρωθεί. Η ακύρωση
μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της
παράδοσης του Δώρου. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να
ακολουθούν/ακολουθήσουν τη σελίδα ICBS Business College και τη σελίδα Marcom
Tzelepoglou στο Instagram και να κάνουν like και σχόλιο στη σχετική ανάρτηση του
διαγωνισμού στο Instagram, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ανάρτησης. Με τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο χρήστης θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στην κλήρωση για
την ανάδειξη του νικητή που θα γίνει τη Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.
3. Έναρξη - Λήξη
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί
την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, στις 23:59 ώρα Ελλάδας. Έγκυρες θεωρούνται οι
συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.
4. Κλήρωση - Δώρο
Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 στην εταιρεία MARCOM θα πραγματοποιηθεί η
ηλεκτρονική κλήρωση. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής που θα
κερδίσει μία υποτροφία ΜΒΑ για το τμήμα του Φεβρουαρίου 2020, αξίας 3500€ (μέρος των
διδάκτρων). Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν αντικαθίσταται με μετρητά.
5. Ενημέρωση Νικητή
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμά της,
μέσω ανάρτησης στο Instagram, στη σελίδα του «ICBS Business College» και μέσω
προσωπικού μηνύματος στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram.
6. Παράδοση Δώρου
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια ή
αρνηθεί το Δώρο του εντός 10 ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί μέσω Instagram
τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και
προχωρά στην παράδοση του Δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.
7. Ακύρωση Συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων, ακόμη και ο νικητής, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,
(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,
(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της
Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή συντρέχει άλλη παρόμοια
περίπτωση.
8. Υποχρεώσεις της Εταιρείας
Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα,
εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας (άλλως κάθε τέτοια υποχρέωση
παύει αυτοδικαίως να υφίσταται). Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία
δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε
έναντι των νικητών.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας
Εταιρείας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο
διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία
υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους
διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον
δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου

διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του
Διαγωνισμού.
9. Έγκυρη συμμετοχή
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει
ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή
το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον
Διαγωνισμό.
10. Προσωπικά Δεδομένα
Για την διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται για τον συμμετέχοντα (α)
ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση από την Διοργανώτρια Εταιρεία των πληροφοριών που
ο συμμετέχων κοινοποιεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και (β) συναίνεση στην δημοσίευση
από την Διοργανώτρια Εταιρεία του ονόματος και επωνύμου των νικητών της κλήρωσης,
των δεδομένων που αναφέρονται στον όρο 5, καθώς και της φωτογραφίας του με το Δώρο
του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στα πλαίσια
του Διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς κοινοποίηση αυτών σε
τρίτους. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την εν λόγω συναίνεσή του
δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας
που διατίθενται κατωτέρω, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το
Δώρο. Εντούτοις, το τελευταίο δικαίωμα ανάκλησης δεν δύναται να ασκηθεί από τον νικητή
μετά την παραλαβή του Δώρου.
11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να
ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να
αντικαταστήσει το Δώρο με κάποιο άλλο δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνοντας
σχετικά μέσω της προαναφερθείσας σελίδας στο Instagram, με ημερομηνία ισχύος της
ανάκλησης / τροποποίησης / αντικατάστασης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική
ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Σε περίπτωση
διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό σχετικά με την
ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται,
πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει
προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.
13. Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του
συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική
αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να
απευθύνονται στην Instagram σελίδα της Διοργανώτριας και να αποστέλλουν ηλεκτρονικό
μήνυμα

