
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ «ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2018» 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. 

 

• Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι επισκέπτες της έκθεσης «Οινόραμα 2018» (μόνο φυσικά πρόσωπα), 

18 ετών και άνω, εφόσον συμπληρώσουν όλα τα πεδία του Δελτίου Συμμετοχής που βρίσκεται που βρίσκονται στο 

τραπέζι της Κυρ-Γιάννη, στο χώρο της εκδήλωσης. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Κυρ-Γιάννη Α.Ε. , τα τέκνα 

τους καθώς και οι εργαζόμενοι της Β.Σ. Καρούλιας Α.Β.Ε.Ε. 

 

• Μετά τη κλήρωση, θα υπάρχει ένας (1) νικητής και τρεις (3) αναπληρωματικοί. Ο νικητής θα κερδίσει ένα διήμερο 

ταξίδι, για δύο άτομα, στο Νυμφαίο και θα επισκεφθεί τους αμπελώνες της Σαμαρόπετρας στο Αμύνταιο. Δηλώνεται 

ρητά ότι το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.  

 

• Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2018 και η Κυρ-Γιάννη Α.Ε. καλύπτει όλα τα παρακάτω: i) Μεταφορικά από 

και προς τη Θεσσαλονίκη και ενοικίαση αυτοκινήτου για 3 ημέρες, ii) Ξενοδοχείο στο Νυμφαίο Φλώρινας σε δίκλινο 

δωμάτιο για δύο βράδια με πρωινό, iii) Δύο γεύματα σε εστιατόρια της περιοχής για δύο άτομα με κρασί Κυρ-Γιάννη, 

iv) Οργανωμένες επισκέψεις στην περιβαλλοντική οργάνωση Αρκτούρος και τον αμπελώνα της Σαμαρόπετρας, v) 

Ταξιδιωτική ασφάλιση. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης. Τα καύσιμα δεν καλύπτονται από την Κυρ-Γιάννη Α.Ε. 

 

• Σε περίπτωση αδυναμίας του νικητή να πραγματοποιήσει το ταξίδι μέσα στο προβλεπόμενο μήνα, υπάρχει 

δυνατότητα πραγματοποίησης μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, μετά από συνεννόηση με την Κυρ-Γιάννη Α.Ε.   

 

• Η κλήρωση στις 18:00 τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 κατά τη διάρκεια της έκθεσης «Οινόραμα 2018». 

 

• Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία που έχουν 

δηλώσει και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν και στο site της εταιρείας (www.kiryianni.gr). Σε περίπτωση που ένας 

εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με πέντε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δεν 

ανταποκριθεί, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία 

Κυρ-Γιάννη Α.Ε. κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία 

επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.  

 

• Η διοργανώτρια εταιρεία Κυρ-Γιάννη Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής 

ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση για 

σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής των όρων, αναβολής ή ματαίωσης ή 

ακύρωσης του Διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου. 

 

• Η συμμετοχή στις κληρώσεις συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην πιθανή ένταξη και 

επεξεργασία από την Κυρ-Γιάννη Α.Ε. των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών 

Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια 

του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυόμενης συναλλακτικής σχέσης. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει 

οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε 

Αρχείο, κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει. 

 

• Απολαύστε Υπεύθυνα. Η Κυρ-Γιάννη Α.Ε. υποστηρίζει την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.    


