
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «O ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - SNOWMAN» 
 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VILLAGE ROADSHOW Οργάνωση και Εκμετάλλευση 
Επιχειρήσεων Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “VILLAGE 
ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε”, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής Οδού 
ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) (εφεξής VILLAGE) διοργανώνει προωθητική ενέργεια αναφορικά με την ταινία «O 
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - SNOWMAN» διανομής της εταιρίας UIP. 
  
Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος. 
 
1. Το προωθητικό πρόγραμμα - «Διαγωνισμός O ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - SNOWMAN» θα διεξαχθεί κατά 
το χρονικό διάστημα από 06.10.2017 έως και 11.10.2017. 
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της 
VILLAGE (www.villagecinemas.gr) (εφεξής η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα 
και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και που κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι 
από 06.10.2017 και ώρα 16:00 έως και 11.10.2017 και ώρα 23:59:59, προβούν σε συναλλαγή 
ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου (Village-ticket) για οποιαδήποτε προβολή της Ταινίας «O 
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - SNOWMAN» και  θα συμπληρώσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα 
(εφεξής η ΦΟΡΜΑ) επιθυμίας συμμετοχής τους στην κλήρωση που θα είναι αναρτημένη στην 
Ιστοσελίδα.  
 
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της VILLAGE, 
οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία 
με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα. Εάν κάποιος από τους νικητές δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που 
ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση. 
 
4. Η VILLAGE στα πλαίσια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να 
διαθέσει αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»): 
 
• 25 υπογεγραμμένα από τον JO NESBO βιβλία «Ο Χιονάνθρωπος» (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ) 
 
5. Τα Δώρα θα διαθέσει η VILLAGE ως εξής :   
Στις 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της 
Επιτροπής Κληρώσεων της VILLAGE στα κεντρικά γραφεία της (40,2 χλμ. Αττικής Οδού ΣΕΑ 1 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) και θα αναδειχθούν είκοσι πέντε (25) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες.  
Ο κάθε νικητής ή/και επιλαχών θα δικαιούται ένα μόνο εκ των Δώρων. 
 
6. Τα Δώρα θα παραλαμβάνουν οι νικητές από τα Village Cinemas της επιλογής τους σύμφωνα με τη 
συναλλαγή ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου (Village-ticket), κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα 
Marketing της Village. 
 
7. Επικοινωνία:  
i. Η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωση για την παραλαβή του Δώρου θα γίνεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και τηλεφώνου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που οι ίδιοι 
έχουν δηλώσει στο site της VILLAGE (www.villagecinemas.gr)  
ii. Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της VILLAGE, 
www.villagecinemas.gr.   
iii. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλαμβάνουν τα Δώρα αυτοπροσώπως και σε κάθε 
περίπτωση, η αποδοχή και παραλαβή των Δώρων θα πρέπει να γίνει από τους νικητές εντός είκοσι 
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πέντε (25) ημερών από την 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. 
iv. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους νικητές ή 
οποιοσδήποτε από τους νικητές αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το Δώρο του ή εάν δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, το αντίστοιχο Δώρο θα δοθεί σε 
κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση. 
 
8.  Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε 
δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.   
 
9. Η VILLAGE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό των τελικών 
νικητών.   
  
10. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της κλήρωσης του Δώρου κατά τα 
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της VILLAGE παύει να υφίσταται. Η VILLAGE δεν θα υπέχει, ούτε 
θα αναλαμβάνει πλέον οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.   
  
11. Η ευθύνη της VILLAGE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων.  
 
12. Η VILLAGE δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τις ανάγκες του 
προκείμενου Διαγωνισμού, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2472/1997. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία 
περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Η συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο 
δικαίωμα της VILLAGE για τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στα πλαίσια 
πραγματοποίησης του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και 
χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται 
σε Αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997, επικοινωνώντας με τη 
VILLAGE στο τηλέφωνο 210 2704800.  
  
13. Η VILLAGE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες 
των νικητών στον δικτυακό της τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της 
παραλαβής των Δώρων. Οι νικητές υποχρεούνται, κατά την παραλαβή των Δώρων, σε υπογραφή 
δήλωσης–συναίνεσης για την παρουσία τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή για τη χρήση 
του ονόματός τους και φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τη VILLAGE, 
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν 
σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά τους (ή 
φωτογραφίες τους) σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν προς τούτο, παρέχει τη δυνατότητα στη 
VILLAGE να αρνηθεί την παροχή του σχετικού Δώρου. Οι συμμετέχοντες, με την εγγραφή τους στο 
διαγωνισμό, συγκατατίθενται στη χρήση των οποιοδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες 
κλπ), που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή κατά την παραλαβή των Δώρων από 
τους νικητές. 
 
14. Η VILLAGE έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση 
για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα της 
www.villagecinemas.gr. Σε περίπτωση διακοπής του Διαγωνισμού, η υποχρέωση της VILLAGE 
περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του, με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ή με 
όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης το Πρόγραμμα θα 
διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την 
συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.  
 
15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των 
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παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την Επιτροπή Κληρώσεων της «VILLAGE», που θα 
απαρτίζεται από το τμήμα Marketing της Εταιρείας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές 
είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.  
  
16. Οι παρόντες όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 
www.villagecinemas.gr. 
  
17. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου 
των παρόντων όρων.  
  

Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 2017 
Για τη VILLAGE 

Τμήμα Marketing 
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