
 

Παγκόζμια Ημέπα ηηρ Μηηέπαρ 

2 ηςσεπέρ μανούλερ θα κεπδίζοςν ηιρ πάνερ ενόρ εξαμήνος για ηο μωπό ηοςρ 

 

 

Όποι Διαγωνιζμού 

 

Η εηαηξία «ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Α.Ε.» (εθεμήο «Κιηληθή»), κε ηε ζπκβνιή ηεο  «Care Direct» (εθ’ εμήο «Δηαθεκηζηηθή»), 

δηνξγαλώλεη δηαγσληζκό κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:  

 

1. Ο δηαγσληζκόο ζα έρεη δηάξθεηα από Κπξηαθή 12 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 10.00 κέρξη ηελ Κπξηαθή 

19 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 23.59.   

2. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όινη νη κόληκνη θαη λόκηκνη θάηνηθνη Ειιάδνο, πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο Κιηληθήο θαη ηεο Δηαθεκηζηηθήο, ησλ ζπγγελώλ ηνπο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνύ ζπγγέλεηαο 

θαζώο θαη ησλ ζπδύγσλ ηνπο. 

3. Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη σο εμήο: Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα κπεη ζηνλ ηζηόηνπν 

https://www.facebook.com/reamaternity. ε εηδηθή αλάξηεζε ζηoλ αλσηέξσ ηζηόηνπν νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηα αθόινπζα βήκαηα: (1) ζα πξέπεη λα θάλνπλ like 

ζην post ηνπ δηαγσληζκνύ (2) tag κία θίιε ηνπο ζηα ζρόιηα (3) share ην δηαγσληζκό ζην πξνθίι 

ηνπο. 

4. ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ (Κπξηαθή 19 Μαΐνπ 2019),  όινη νη ζπκκεηέρνληεο  πνπ έρνπλ 

αθνινπζήζεη ηα αλσηέξσ βήκαηα  ζα κπνπλ ζε  θιήξσζε θαη  δύν (-2-) από απηνύο ζα 

θεξδίζνπλ ηηο πάλεο (pampers) ελόο εμακήλνπ γηα ην κσξό ηνπο (1.000 πάλεο αλά ηπρεξό – 

ζπλνιηθά 2.000 πάλεο).  

5. Η αλάδεημε ησλ ληθεηώλ  ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη κε θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ειεθηξνληθά ηε Δεπηέξα 20/05/2019 θαη ώξα 12.00. Η θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 

γξαθεία marketing ηεο Κιηληθήο (Λ. πγγξνύ 377, Π. Φάιεξν). 

6. Οη ληθεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ δώξνπ ηνπο κέζσ πξνζσπηθνύ κελύκαηνο ζην θάθειν 

εηζεξρνκέλσλ κελπκάησλ ηνπο (inbox) ζηνλ πξνζσπηθό ινγαξηαζκό πνπ δηαζέηνπλ ζηελ  

ηζηνζειίδα https://www.facebook.com Γηα λα επηβεβαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο θαζώο θαη ην 

αιεζέο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, όηαλ ηνπο δεηεζεί από ηελ 

Κιηληθή, ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα ή ην δηαβαηήξηό ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο 

δελ παξαιάβνπλ ηα δώξα ηνπο εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπο, ράλνπλ νξηζηηθά 

ην δηθαίσκά ηνπο επί ησλ δώξσλ απηώλ.  

7. Σα πξναλαθεξζέληα δώξα είλαη ζπγθεθξηκέλα, πξνζσπηθά θαη αποκλείονηαι: ε αληαιιαγή - 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια, ε εμαξγύξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή, θαζώο θαη ε 

εθρώξεζε ή κεηαβίβαζή ηνπο ζε ηξίην πξόζσπν.  

8. Μεηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ ηκήκαηνο marketing ηεο Κιηληθήο κε ηνπο ληθεηέο, ζα αθνινπζήζεη 

επηθνηλσλία ηεο «Δηαθεκηζηηθήο» κε ηνπο ληθεηέο ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε  θαηαγξαθή ησλ 

κεγεζώλ ησλ παλώλ πνπ ζα αλαιάβεη ε θάζε ληθήηξηα ζύκθσλα κε ηα θηιά ηνπ κσξνύ ηεο.  

9. Η απνζηνιή ησλ παλώλ ζα γίλεη κία θνξά θαη γηα ηα 1.000 ηεκάρηα ζπλνιηθά γηα θάζε ληθήηξηα. 

10. Η Δηαθεκηζηηθή ζα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ ην θόζηνο θαη ηελ απνζηνιή ησλ παλώλ ζηνπο 

ληθεηέο. 

https://www.facebook.com/reamaternity
https://www.facebook.com/


 

11. Η Care Direct είλαη ρνξεγόο ησλ δώξσλ θαη αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν πάλεο Pampers. 

12. ηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηνπ, νη 

ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ ξεηά ηελ ζπγθαηάζεζή  ηνπο ζηελ Κιηληθή θαη ζηελ δηαθεκηζηηθή λα 

ζπιιέγεη θαη απνζεθεύεη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζε εηδηθό αξρείν βάζεη ηνπ Ν.2472/1997, 

όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο 

επηβάξπλζε ηελ επηβεβαίσζε, ηξνπνπνίεζε ή δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

13. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ελεξγνύλ λόκηκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ρξεζηώλ θαη 

ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. Ο ζπκκεηέρσλ πνπ παξαβηάδεη ή ππάξρνπλ ππόλνηεο όηη επηρεηξεί λα 

παξαβηάζεη ην δίθηπν, ζύζηεκα ή πξόγξακκα ηεο ηζηνζειίδαο ή πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ελέξγεηα πνπ πεξηέρεη δόιν όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηελ ελέξγεηα, απνβάιιεηαη άκεζα θαη 

ρσξίο πξνεηδνπνίεζε από ην δηαγσληζκό θαη ηόζν ε Κιηληθή όζν θαη ε Δηαθεκηζηηθή δηαηεξνύλ 

ην δηθαίσκα λα αλαθέξνπλ ην δήηεκα ζηηο αξκόδηεο αξρέο. 

14. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη πξόζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε 

δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Η Κιηληθή θαη ε Δηαθεκηζηηθή δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε 

αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξόζβαζεο ζε ρώξνπο δηαδηθηύνπ ή ηελ 

παξνρή δηεπθνιύλζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. Η πξόζβαζε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ 

δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη κόλν ππό ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη 

ηνπο Όξνπο ηνπ Δηαγσληζκνύ. 

15. Η Κιηληθή νπνηεδήπνηε, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θαη κε απιή αλαθνίλσζή ηεο ζηελ 

ειεθηξνληθή ζειίδα https://www.facebook.com/reamaternity δηαηεξεί ην δηθαίσκα: λα 

καηαηώζεη, λα δηαθνξνπνηήζεη ηε δηάξθεηα ή λα αλαζηείιεη πξνζσξηλά ην δηαγσληζκό, λα 

ηξνπνπνηήζεη νπνηνλδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξόκελα δώξα. 

16. Οη πκκεηέρνληεο ζηελ ελέξγεηα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη εμνπζηνδόηεζε ζηελ 

Κιηληθή γηα ηελ πξνβνιή θαη ρξήζε ελ γέλεη ηνπ δηαγσληζκνύ ή/θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

κέζσ ξαδηνθώλνπ, ηειεόξαζεο θαζώο θαη κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ. Έηζη, ε 

Κιηληθή έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεύζεη ηα ζηνηρεία ησλ ληθεηώλ, 

θσηνγξαθίεο, θηικ θαη βίληεν θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθό 

ζηνηρείν ζρεηηθό κε ηελ απνλνκή ησλ δώξσλ.  

17. Η επζύλε ηεο Κιηληθήο θαη ηεο Δηαθεκηζηηθήο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηε δηάζεζε 

ησλ δώξσλ. Η Κιηληθή δελ θέξεη θακία επζύλε πνηληθή ή αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή ή 

ηξίην, γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ήζειε ζπκβεί, θαη/ή δεκία, θαη/ή νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε 

βιάβε ήζειε πξνθιεζεί, ζρεηηδόκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα δώξα ή/θαη ηελ ρξήζε ησλ δώξσλ. 

Μεηά ηελ εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο απνλνκήο ησλ δώξσλ θαηά ηα 

πξναλαθεξόκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο Κιηληθήο θαη ηεο Δηαθεκηζηηθήο παύεη λα πθίζηαηαη. 

18. Οη πκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νύηε απνθηνύλ θαλέλα απνιύησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, 

νλόκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ηεο Κιηληθήο 

19. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθύςεη ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό επηιύεηαη από ηα θαζ' ύιε αξκόδηα 

δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. 

20. Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ απηνύ, νη 

νπνίνη έρνπλ  αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.reamaternity.gr  
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