
 

8
α 

ΓΕΝΝΕΘΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Η Κλινικι ΡΕΑ γιορτάηει τα 8α γενζκλιά τθσ και προςφζρει δωρεάν υπθρεςίεσ! 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ είναι απαραίτθτθ θ ανάγνωςθ και αποδοχι των  παρακάτω  

Όρων & Προχποκζςεων.  

 

Όροι Διαγωνιςμού 

 
Η εταιρία «ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξισ 
«Κλινικι»), διοργανϊνει διαγωνιςμό με τουσ παρακάτω όρουσ:  

 
1. Ο διαγωνιςμόσ κα ζχει διάρκεια δφο (-2-) εβδομάδων, από Παραςκευι 14 Δεκεμβρίου 2018 ζωσ και 

Παραςκευι 28 Δεκεμβρίου 2018 (14/12/2018 – 28/12/2018). 
 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδοσ, που ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων τθσ Κλινικισ και 
των ςυγγενϊν τουσ μζχρι δευτζρου βακμοφ ςυγγζνειασ κακϊσ και των ςυηφγων τουσ. 

 
3. Η διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ζχει ωσ εξισ: Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να μπει ςτον ιςτότοπο 

https://www.facebook.com/reamaternity. Ο ενδιαφερόμενοσ κατόπιν καλείται να ςυμμετάςχει 
αφινοντασ ςχόλιο ςχετικά με τθν υπθρεςία που τον ενδιαφζρει (post comments), εφόςον ζχει αναγνϊςει 
και ςυμφωνεί με τουσ Όρουσ του Διαγωνιςμοφ, οι οποίοι είναι αναρτθμζνοι ςτο site τθσ Κλινικισ και 
διατίκενται ςε ςφνδεςμο μζςα ςτθ ςχετικι δθμοςίευςθ του facebook. 

 

 
4. τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ (Παραςκευι 28 Δεκεμβρίου 2018),  όλοι οι ςυμμετζχοντεσ  που ζχουν 

ςυμμετάςχει με τον άνωκεν τρόπο, κα μπουν ςε  κλιρωςθ και  εξινταοχτϊ (-68-) από αυτοφσ κα 
κερδίςουν τα παρακάτω ζπακλα ςφμφωνα με τθν υπθρεςία που ζχουν δθλϊςει ότι επικυμοφν να 
χρθςιμοποιιςουν: 

 1 νικιτρια κα κερδίςει δωρεάν laser ανάπλαςθσ κόλπου 

 1 νικιτρια κα κερδίςει δωρεάν κεραπεία ανάπλαςθσ κόλπου με υαλουρονικό οξφ 

 1 νικιτρια κα κερδίςει δωρεάν ζλεγχο χαλάρωςθσ κόλπου μετά τον τοκετό 

 10 νικθτζσ κα κερδίςουν από ζνα δωρεάν βελονιςμό για κεραπεία κεφαλαλγίασ  

 30 νικθτζσ κα κερδίςουν δωρεάν μζτρθςθ ανάλυςθσ ςφςταςθσ ςϊματοσ 

 10 νικθτζσ κα κερδίςουν μια δωρεάν ιατρικι επίςκεψθ για διαγνωςτικό ζλεγχο και αντιμετϊπιςθ 
οςτεοπόρωςθσ 

 10 νικθτζσ κα κερδίςουν δωρεάν ιατρικι επίςκεψθ διαβθτολογικισ εκτίμθςθσ ςτθν κφθςθ 

 5 νικιτριεσ κα κερδίςουν δωρεάν ψθφιακι μαςτογραφία και ψθλάφθςθ από μαςτολόγο  
 

5. Η ανάδειξθ των νικθτϊν  του διαγωνιςμοφ κα γίνει με κλιρωςθ που κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά 
τθν Παραςκευι 28 Δεκεμβρίου 2018 ϊρα 11:00, με τθ χριςθ του προγράμματοσ http://www.random.org/ 
ςτο ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςυμμετεχόντων (εφεξισ το αρχείο ςυμμετεχόντων). Θα 
πραγματοποιθκοφν οκτϊ (-8-) κλθρϊςεισ, που αντιςτοιχοφν ςτισ οκτϊ (-8-) προαναφερκείςεσ υπθρεςίεσ 
και από τισ οποίεσ κα προκφψει ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ νικθτϊν, όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
τζςςερα (-4-). Πλθροφορίεσ για τθν εγκυρότθτα/αξιοπιςτία τθσ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ είναι διακζςιμεσ 
μζςω του random.org ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.random.org/faq/#S2. Η κλιρωςθ κα 

https://www.facebook.com/reamaternity
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.random.org%2F&h=7AQFAGFLt&s=1
http://www.random.org/faq/#S2


 

πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία των Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Κλινικισ ΡΕΑ (Λεωφ. υγγροφ 377, Παλαιό 
Φάλθρο, 2

οσ
 όροφοσ). 

 
6. Οι νικθτζσ, προκειμζνου να διαφυλαχκεί θ αςφάλεια τθσ διαδικαςίασ, κα ενθμερωκοφν για τισ 

λεπτομζρειεσ παραλαβισ του δϊρου τουσ μζςω προςωπικοφ μθνφματοσ ςτο φάκελο ειςερχομζνων 
μθνυμάτων τουσ (inbox) τθσ ιςτοςελίδασ https://www.facebook.com. Για να επιβεβαιωκεί θ ςυμμετοχι 
τουσ κακϊσ και το αλθκζσ των δθλωκζντων ςτοιχείων τουσ κα πρζπει να αποδεχτοφν το δϊρο 
δθλϊνοντασ το όνομά τουσ και να προςκομίςουν, όταν τουσ ηθτθκεί από τθν Κλινικι, τθν αςτυνομικι τουσ 
ταυτότθτα ι το διαβατιριό τουσ. 

 
7. Η εξαργφρωςθ των δϊρων του διαγωνιςμοφ πρζπει να πραγματοποιθκεί ζωσ 1

θ
 Μαρτίου 2019, διότι ςε 

διαφορετικι περίπτωςθ οι νικθτζσ χάνουν οριςτικά το δικαίωμά τουσ επί των δϊρων αυτϊν. Σα δϊρα δεν 
μεταβιβάηονται κακότι είναι προςωπικά και αποκλείονται: θ ανταλλαγι - αντικατάςταςι τουσ με άλλα, θ 
εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε τιμι, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςι τουσ ςε τρίτο 
πρόςωπο.  

 
8. τα πλαίςια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ του, οι 

ςυμμετζχοντεσ παρζχουν ρθτά τθν ςυγκατάκεςι τουσ ςτθν Κλινικι να ςυλλζγει και αποκθκεφει τα 
προςωπικά τουσ ςτοιχεία ςε ειδικό αρχείο βάςει του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία Δεδομζνων. 
Σα ςτοιχεία αυτά κα κρατθκοφν από τθν Κλινικι ΡΕΑ ζωσ τθν 1

θ
 Μαρτίου 2019 και κα χρθςιμοποιθκοφν 

αποκλειςτικά για τθν ενθμζρωςθ των νικθτϊν κακϊσ και για τθ διαδικαςία εξαργφρωςθσ των δϊρων 
τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν οποτεδιποτε και χωρίσ επιβάρυνςθ τθν 
επιβεβαίωςθ, τροποποίθςθ ι διαγραφι των προςωπικϊν ςτοιχείων τουσ. 

 
9. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ενεργοφν νόμιμα και μζςα ςτα πλαίςια των χρθςτϊν και ςυναλλακτικϊν 

θκϊν. Ο ςυμμετζχων που παραβιάηει ι υπάρχουν υπόνοιεσ ότι επιχειρεί να παραβιάςει το δίκτυο, 
ςφςτθμα ι πρόγραμμα τθσ ιςτοςελίδασ ι προβαίνει ςε οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια που περιζχει δόλο 
όςον αφορά τθ ςυμμετοχι ςτθν ενζργεια, αποβάλλεται άμεςα και χωρίσ προειδοποίθςθ από το 
διαγωνιςμό και θ Κλινικι διατθρεί το δικαίωμα να αναφζρει το ηιτθμα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

 
10. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτο διαδίκτυο με δικά τουσ 

τεχνικά μζςα. Η Κλινικι δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ, τθν 
υποβοικθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ διαδικτφου ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο. Η πρόςβαςθ ςτο διαδικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ 
λειτουργίασ του οικείου διακομιςτι (server) και τουσ Όρουσ του Διαγωνιςμοφ. 

 
11. Η Κλινικι οποτεδιποτε, κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια και με απλι ανακοίνωςι τθσ ςτθν θλεκτρονικι 

ςελίδα https://www.facebook.com/reamaternity διατθρεί το δικαίωμα: να ματαιϊςει, να 
διαφοροποιιςει τθ διάρκεια ι να αναςτείλει προςωρινά το διαγωνιςμό, να τροποποιιςει οποιονδιποτε 
από τουσ όρουσ του, να αλλάξει το προςφερόμενο δϊρο. 

 
12. Οι υμμετζχοντεσ ςτθν ενζργεια παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ τουσ και εξουςιοδότθςθ ςτθν Κλινικι για τθν 

προβολι και χριςθ εν γζνει του διαγωνιςμοφ ι/και των αποτελεςμάτων του μζςω ραδιοφϊνου, 
τθλεόραςθσ κακϊσ και μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου. Ζτςι, θ Κλινικι ζχει το δικαίωμα να 
δθμοςιεφςει τα ςτοιχεία των νικθτϊν και ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό 
ςτοιχείο ςχετικό με τθν απονομι των δϊρων.  

 

https://www.facebook.com/
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13. Η ευκφνθ τθσ Κλινικισ περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των δϊρων. Η Κλινικι δεν φζρει 
καμία ευκφνθ ποινικι ι αςτικι προσ οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε 
ςυμβεί, και/ι ηθμία, και/ι οποιαδιποτε ςωματικι ι άλλθ βλάβθ ικελε προκλθκεί, ςχετιηόμενθ άμεςα ι 
ζμμεςα με το δϊρο ι/και τθν χριςθ του δϊρου. Μετά τθν εκπνοι τθσ διάρκειασ του διαγωνιςμοφ και τθσ 
απονομισ των δϊρων κατά τα προαναφερόμενα, κάκε υποχρζωςθ τθσ Κλινικισ παφει να υφίςταται. 

 
14. Οι υμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω ςτα ςιματα, ονόματα, 

ενδείξεισ εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ Κλινικισ. 
 

15. Οποιαδιποτε διαφορά προκφψει ςχετικά με το διαγωνιςμό επιλφεται από τα κακ' φλθ αρμόδια 
δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 

16. Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό προχποκζτει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων αυτοφ, οι οποίοι ζχουν  
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.reamaternity.gr και επιβεβαιϊνονται ςτο απαντθτικό e-mail αποδοχισ 
του δϊρου ςτο e-mail: reainfo@reamaternity.gr  

http://www.reamaternity.gr/
mailto:reainfo@reamaternity.gr

