#Yinfopeers Giveaway
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
❖ Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος
κάτοικος Κύπρου 14 ετών και άνω.
❖ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 16/04/2022 μέχρι τις 23/04/2022 (00:00 ώρα
Κύπρου). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε
λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη των νικητών/τριών.
❖ Έγκυρες θα θεωρηθούν όλες οι συμμετοχές όσων έχουν ακολουθήσει όλα τα βήματα
που αναφέρονται στην ανακοίνωση τύπου και κάθε διαγωνιζόμενος/η θα εξασφαλίζει μια
(1) συμμετοχή για την κλήρωση των δώρων.
❖ Οι νικητές/τριες (5) θα ανακηρυχθούν μετά από τη διαδικασία της τυχαίας κλήρωσης
μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών και θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος στον
προσωπικό τους λογαριασμού στο Instagram, όπου θα τους ανακοινωθεί και η
ημερομηνία παραλαβής των δώρων. Εάν ένας/μια νικητής/τρια απορρίψει το δώρο
του/της, ο διοργανωτής επίσης έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο/η νικητή/τρια.
❖ Τα δώρα είναι συγκεκριμένα – 5 mystery boxes και δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση
τους, αλλά ούτε η εξαργύρωση τους σε χρήματα, ούτε ανταλλαγή με άλλα δώρα.
❖ Από την ενέργεια αποκλείονται όσοι/ες εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι
εργαζόμενοι/ες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’
βαθμού των εργαζομένων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση
του διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων.
❖ Οι νικητές/τριες περαιτέρω συμφωνούν ότι θα είναι διαθέσιμοι/ες για να παρευρίσκονται
σε οποιαδήποτε φωτογράφιση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την
Κύπρο, των μέσων από τον οργανισμό για τους σκοπούς του διαγωνισμού, καθ’
οποιοδήποτε χρόνο.
❖ Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το
διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
❖ Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοοιηθεί στις 29/04/2022 (ημέρα Παρασκευή)
και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Κέντρων
Πληροφόρησης Νέων Κύπρου - www.kepli.onek.org.cy, αλλά και στα μέσα κοινωνικής
μας δικτύωσης με σχετική ανάρτηση.
❖ Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους και τις
προϋποθέσεις του διαγωνισμού (π.χ. διάρκεια διαγωνισμού, ημερομηνία διεξαγωγής της
κλήρωσης ... ) χωρίς προειδοποίηση.
❖ Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των όρων χρήσης του Instagram.
❖ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε
συμμετέχων/ουσα ή τρίτος/η μπορεί να καλεί στον εξής τηλεφωνικό αριθμό: 26306101

