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Εμπορικό Κέντρο River West – εφεξής «Εμπορικό Κέντρο»
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι
Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (σε
διαφορετική περίπτωση, απαραίτητη είναι η αποδοχή των όρων από τον
γονέα ή τον κηδεμόνα του κάθε συμμετέχοντα), που θα επισκεφθούν το
Εμπορικό Κέντρο. Εξαιρούνται ρητά οι εργαζόμενοι της Εταιρείας
KIFISSOS MALL A.E., όλοι οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του
Εμπορικού Κέντρου, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
Επίσης εξαιρούνται ρητά οι εργαζόμενοι της εταιρείας Ιωάννης Π.
Δεκαβάλλας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν γίνει εντός των χρονικών
ορίων που ορίζονται με τους παρόντες, δηλαδή από την ημέρα
Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και την ημέρα Τετάρτη 31
Δεκεμβρίου 2013 και σύμφωνα με τους όρους που αναλύονται πιο κάτω.
Συγκεκριμένα, στο Εμπορικό Κέντρο έχει εγκατασταθεί μια (1)
συμμετοχική διακοσμητική νησίδα στο επίπεδο 3. Στην νησίδα ο
συμμετέχων μπορεί να απασχολήσει δωρεάν το παιδί του με εποπτεία
έμπειρων animateur ενώ αν θέλει μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία
του, στο έντυπο συμμετοχής. Γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει περιορισμός
στις συμμετοχές των διαγωνιζομένων. Αν βρεθούν περισσότερα του ενός
κουπόνια συμμετοχής από τον ίδιο συμμετέχοντα, ακυρώνονται αυτόματα από
τον Διευθυντή του κέντρου και συμμετέχει μόνο με ένα.
3. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα διεξαχθεί
την Παρασκευή 3/1/2014 στο Εμπορικό Κέντρο και ώρα 12:00 ενώπιον
της Διευθύντριας του εμπορικού κέντρου Κας Μαρίας Καλούτα ή νόμιμου
αναπληρωτή της . Στην κλήρωση έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται όλοι
οι συμμετέχοντες. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν νικητές που θα
κερδίσουν δώρα αξίας μέχρι 1000€ και ανάλογοι αναπληρωματικοί (1
νικητής για κάθε δώρο).
Τα δώρα του διαγωνισμού είναι :
1. Παιδικές επιθυμίες αξίας μέχρι 1000€
Γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων τρίτων καθώς και ότι οι νικητές θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τους όρους και κανόνες των δωροθετών.
4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά (πρωινές ώρες από 10:00 έως 12:00). Η παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιείται κατά
τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες μεταξύ 10:00 πμ και
17:00 μ.μ από το γραφείο διαχείρισης του Εμπορικού Κέντρου με την
επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου κατόπιν
προκαθορισμένου ραντεβού.

5. Εάν κάποιος τυχερός αρνηθεί το δώρο ή δεν προσέλθει για την παραλαβή
του δώρου του έως τις 15/01/2014 κατά τον όρο 4 παραπάνω, ή σε
περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι
συμμετοχής ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας κάποιου τυχερού όσον
αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, το δώρο
δικαιούται ο αναπληρωματικός του δώρου αυτού που θα αναδειχθεί από
την κλήρωση.
6. Σε περίπτωση άρνησης των τυχερών και του αντίστοιχου
αναπληρωματικού τους να παραλάβουν το δώρο που κέρδισαν, ή σε
περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι
συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας
των άνω προσώπων όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του
δώρου τους, το δώρο που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κλήρωση δεν
οφείλεται πλέον, και η Διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου απαλλάσσεται
από κάθε ευθύνη σχετικά.
7. Οι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο site του εμπορικού κέντρου
www.riverwest.gr. Η διεύθυνση του Εμπορικού Κέντρου διατηρεί το
δικαίωμα να μεταβάλει τις ημέρες και ώρες των κληρώσεων ή και να
ματαιώσει την παρούσα ενέργεια, καθώς και να τροποποιήσει τους όρους
αυτής, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης
στο site www.riverwest.gr . H Διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου διατηρεί
την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που
τα στοιχεία που δόθηκαν είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της
διεύθυνσης του Εμπορικού Κέντρου ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π.
8. Η ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανήκει στην
επιχείρηση «Ιωάννης Π. Δεκαβάλλας». Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται
η διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου για άμεσες ή έμμεσες ζημίες,
δαπάνες και έξοδα που τυχόν προκύψουν από ενδεχόμενη διακοπή,
καθυστέρηση, δυσλειτουργία του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη αιτία
σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού.
9. Επίσης, η διεύθυνση του Εμπορικού Κέντρου και η διοργανώτρια
επιχείρηση «Ιωάννης Π. Δεκαβάλλας» ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική
υπέχουν προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα
ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί
σε αυτούς, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και κατά τις εν γένει
δραστηριότητες, μετακινήσεις τους κλπ επ' ευκαιρία ή/και λόγω του εν
λόγω διαγωνισμού, ούτε ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις,
αναβολές κλπ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
10. Η εταιρεία KIFISSOS MALL A.E. θα κρατήσει τα στοιχεία των
συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη
διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό την ενημέρωση για τις μελλοντικές
προωθητικές της ενέργειες. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται βάσει του
νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα
δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα

δικαιώματα των άρθρων 11(δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα
πρόσβασης), 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). τους, Οι αποδέκτες των
δεδομένων ορίζονται ως εξής : 1. Για όλα τα δεδομένα, η διεύθυνση του
Εμπορικού Κέντρου και οι υπηρεσίες της εταιρείας διαχείρισης αυτού,
καθώς και η διοργανώτρια εταιρεία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, 2.
Για τα δεδομένα τα σχετικά με τον έλεγχο της διεξαγωγής της κλήρωσης :
η διεύθυνση του Εμπορικού Κέντρου, η διοργανώτρια εταιρεία κι όσοι
τρίτοι θα παρευρεθούν κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης σύμφωνα με τον
όρο 2 ανωτέρω, 3. Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούνται η
διεύθυνση του Εμπορικού Κέντρου και η διοργανώτρια εταιρεία να
ανακοινώνουν βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης : οι δημόσιες αρχές,
δικαστικές αρχές ή τρίτοι. Για την άσκηση των δικαιωμάτων που
απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του ν. 2471/1997 (δικαίωμα
πρόσβασης κι αντίρρησης αντίστοιχα) μπορείτε να απευθύνεστε στην
Εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ» διεύθυνση ΑΚΑΚΙΩΝ 37 Α,
ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 15125, τηλ. 2130 – 440000
11. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε
σχετική αξίωση έναντι της διεύθυνσης του Εμπορικού Κέντρου.

