ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ HNC COIN SUPER CUP 2021 ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΥ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
1. Στην Κλήρωση Δώρων (εφεξής «Κλήρωση»), την οποία διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ, που
εδρεύει στο Μαρούσι δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου κάθε
αγώνα της διοργάνωσης του ‘HNC COIN SUPER CUP’, που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ, από
αυτούς που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, και σύμφωνα με τους
παρόντες όρους.
2. Διάρκεια: Βλ.παρ. 5
3. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι
Ελλάδος. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μπορούν να λάβουν μέρος στο
Διαγωνισμό, ωστόσο, σε περίπτωση που ο νικητής του Δώρου είναι ανήλικος, κάτω
των 18 ετών, μπορεί να αποδεχτεί το Δώρο με την ρητή συναίνεση του γονέα ή του
ασκούντος τη γονική μέριμνα.
4. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του ΕΣΑΚΕ, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’
βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν δικαιούνται συμμετοχής. Σε περίπτωση κλήρωσης
οποιουδήποτε συμμετέχοντα, ο οποίος εξαιρείται κατά τα ανωτέρω, αυτός δεν θα
λαμβάνει το δώρο και θα αποκλείεται.
Από την κλήρωση θα εξαιρεθούν όσοι δεν έχουν αγοράσει το εισιτήριό τους, δηλαδή
οι εργαζόμενοι του ΕΣΑΚΕ, των ΚΑΕ, του γηπέδου, οι κάτοχοι προσκλήσεων και όσοι
έχουν τυχόν κερδίσει το εισιτήριο σε διαγωνισμό.
5. Κάθε συναλλαγή για την on line αγορά εισιτηρίου μέσω του δικτυακού τόπου της
VIVA για κάθε έναν εκ των αγώνων της διοργάνωσης των του HNC COIN SUPERCUP,
που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, κατά τη διάρκεια του χρονικού
διαστήματος που αυτά είναι διαθέσιμα προς πώληση, παρέχει αυτόματα το
δικαίωμα για μία συμμετοχή στην αντίστοιχη κλήρωση.
6. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Κλήρωση και εφόσον αγοράσουν on line
εισιτήριο μέσω της VIVA για κάθε έναν εκ των δύο αγώνων της διοργάνωσης του HNC
COIN SUPERCUP που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, μπορούν να
συμμετέχουν στην αντίστοιχη κλήρωση ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
Κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής της οn line αγοράς του εισιτηρίου τους
μέσω του δικτυακού τόπου της VIVA θα εμφανίζεται μήνυμα, μέσω του οποίου θα
αποδέχονται αυτόματα την καταχώρηση στο σύστημα της συμμετοχής τους και των
παρόντων όρων.
7. Η ανάδειξη των ενός τυχερού για κάθε κλήρωση, θα γίνει με τη μέθοδο της
ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού (ηλεκτρονικής κλήρωσης) υπό την παρουσία
εκπροσώπων της διοργανώτριας αρχής, που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει
ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και ότι η διαδικασία είναι αδιάβλητη.
Ειδικότερα, η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στον χώρο εντός του
γηπέδου, που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Διοργανωτή (ΕΣΑΚΕ), μετά την
έναρξη κάθε ενός εκ των αγώνων της διοργάνωσης που θα διεξαχθούν το Σάββατο
25 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσία αρμοδίων στελεχών της Διοργανώτριας και
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δικηγόρου, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου
λογισμικού (ηλεκτρονική κλήρωση), το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της
διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης
κατά την προαναφερόμενη ημέρα, ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την
ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή του.
Η ανάδειξη των τυχερών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του
ημιχρόνου κάθε ενός εκ των αγώνων της διοργάνωσης που θα διεξαχθούν το
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, με την ανακοίνωση μέσω της μικροφωνικής
εγκατάστασης του γηπέδου του τυχερού αριθμού του εισιτηρίου που κληρώθηκε για
κάθε αγώνα ή και μέσω οπτικού μηνύματος στους διαφημιστικούς χώρους του
γηπέδου διεξαγωγής των αγώνων.
8. Η παραλαβή των δώρων που αντιστοιχούν θα γίνεται από τον κάτοχο του
εισιτηρίου, με την επίδειξη αυτού καθώς της αστυνομικής του ταυτότητάς
(αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να διαπιστωθεί η ηλικία του), στην αίθουσα
εντός του γηπέδου, που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Διοργανωτή (ΕΣΑΚΕ) , το
αργότερο έως τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα.
Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί ήτοι δεν προσέλθει στον χώρο ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Διοργανωτή (ΕΣΑΚΕ), εντός του γηπέδου έως τριάντα
(30) λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί.
Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η
παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που
ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή ρητής συναίνεσης. Ο νικητής αναλαμβάνει
αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των
παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.
9. Ο ΕΣΑΚΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις
που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στην Κλήρωση.
10. Για τις ανάγκες του παρόντος το πρόσωπο που θα προσέλθει στον ΕΣΑΚΕ, κατά
τα ανωτέρω αναφερόμενα, επιδεικνύοντας το εισιτήριο, που φέρει τον αριθμό, ο
οποίος έχει κληρωθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και την ταυτότητά του
(προκειμένου να διαπιστωθεί η ηλικία του), τεκμαίρεται νόμιμος κάτοχός του και
δικαιούχος του δώρου.
11. Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
(συνολικά δύο αγώνες) θα πραγματοποιηθεί μια ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος, (συνολικά δύο κληρώσεις και
στους δύο αγώνες), μέσω των οποίων θα διατεθούν στους τυχερούς τα δώρα του
Προγράμματος, εφεξής τα «Δώρα». Ειδικότερα:
11.1. Μετά την έναρξη του πρώτου αγώνα της διοργάνωσης το Σάββατο 26
Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΣΑΚΕ ηλεκτρονική κλήρωση,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος, στον χώρο εντός του
γηπέδου, που θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Διοργανωτή (ΕΣΑΚΕ), με τη
συμμετοχή όλων των αριθμών που αντιστοιχούν στα εκδοθέντα για κάθε αγώνα
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εισιτήρια, κατά την οποία θα αναδειχθεί ένας τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει μία
αγωνιστική εμφάνιση (φανέλα) οποιασδήποτε εκ των δύο ομάδων που συμμετέχουν
στον συγκεκριμένο αγώνα, με δικαίωμα επιλογής του τυχερού, καθώς και μία μπάλα
μπάσκετ με υπογραφές των αθλητών της ίδιας ΚΑΕ
11.2 Μετά την έναρξη του δεύτερου αγώνα της διοργάνωσης το Σάββατο 25
Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος στον χώρο εντός του γηπέδου, που
θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Διοργανωτή (ΕΣΑΚΕ), με τη συμμετοχή όλων των
αριθμών που αντιστοιχούν στα εκδοθέντα για κάθε αγώνα εισιτήρια, κατά την οποία
θα αναδειχθεί ένας τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει μία αγωνιστική εμφάνιση
(φανέλα) οποιασδήποτε εκ των δύο ομάδων που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο
αγώνα, με δικαίωμα επιλογής του, καθώς και μία μπάλα μπάσκετ με υπογραφές των
αθλητών της ίδιας ΚΑΕ
Εκτός από την επιλογή της ΚΑΕ, τα δώρα της οποίας επιθυμούν να λάβουν, οι
Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα επιλογής Δώρου
Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί ήτοι δεν προσέλθει στο γραφείο του ΕΣΑΚΕ
εντός του γηπέδου έως τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, τότε το Δώρο θα
ακυρωθεί .
12.1. O EΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τα Δώρα, σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Κατά συνέπεια, ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να
ανακοινώσει ότι αντί του συγκεκριμένου Δώρου θα χορηγηθεί άλλο από τα
προβλεπόμενα στους παρόντες όρους δώρο. Τα Δώρα είναι αυστηρά προσωπικά και
δεν δύναται να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή με οποιαδήποτε τρόπο
παραχωρηθούν σε τρίτο, ούτε δύναται να ανταλλαγούν με χρήματα.
12.2. Τα Δώρα είναι προσωπικά για τον / τους τυχερό / τυχερούς και απαγορεύεται
αυστηρά η πώληση ή προσφορά προς πώληση, μεταβίβαση, επαναπώληση, δωρεά ή
ανταλλαγή οποιουδήποτε των Δώρων, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό
αυτοπρόσωπης ή διαδικτυακής μέσω ιστοσελίδας ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης
ηλεκτρονικής δημοπρασίας ή διαδικτυακής αγοράς επαναπώλησης. Ο ΕΣΑΚΕ
διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει Δώρα και την κλήρωση ή να ακυρώσει ένα ή όλα
τα μέρη του Δώρου σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο συγκεκριμένος όρος.
12.3. Η υποχρέωση του ΕΣΑΚΕ εξαντλείται στην παράδοση των Δώρων και δεν
αναλαμβάνει την κάλυψη οποιασδήποτε άλλης δαπάνης ή υποχρέωσης για
λογαριασμό των τυχερών ούτε επέχει ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα και
έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων τους.
12.4. Εάν ένας ή περισσότεροι τυχεροί του Προγράμματος αποκλεισθεί κατά τους
όρους του παρόντος ή δεν αναλάβει το Δώρο λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του ή
λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητας της συμμετοχής του ή λόγω εξαίρεσής του ή
τέλος σε περίπτωση που αμελήσει να αξιοποιήσει αυτό ή δεν προσέλθει κατά τα
ανωτέρω αναφερόμενα για την παραλαβή του το αργότερο έως τριάντα (30) λεπτά
μετά τη λήξη της διοργάνωσης (δηλαδή του δεύτερου αγώνα του Σαββάτου 25
Σεπτεμβρίου 2021), ο τυχερός χάνει κάθε δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου του, το
οποίο ακυρώνεται και ο ΕΣΑΚΕ ουδεμία υποχρέωση έχει να διαθέσει αυτό στον
3

αναδειχθέντα τυχερό ή σε τρίτο, δύναται δε να διαθέσει αυτό κατά την απόλυτη
διακριτική του ευχέρεια.
13. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και
παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους σε
περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες
όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις σε περίπτωση που η
συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, σε περίπτωση
που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές, σε περίπτωση που η
συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση του ΕΣΑΚΕ αυτή καθ’ εαυτή προϊόν
παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του ΕΣΑΚΕ ή εν γένει απάτης ή
αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου
14. Η συμμετοχή στην Κλήρωση είναι αυτόματη και δεν προϋποθέτει επιπλέον
ενέργεια από τον συμμετέχοντα πλην της αγοράς των ανωτέρω εισιτηρίων της
διοργάνωσης
15. O ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση του, να ακυρώσει
οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την
ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή της ενέργειας
16. Ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος ή/και
τον τρόπο διεξαγωγής στην κλήρωση εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια
τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων.
17. Ο ΕΣΑΚΕ σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων
στην Κλήρωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία
Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Συμμετέχοντες, μέσω της on line αγοράς
εισιτηρίων, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία
από τον ΕΣΑΚΕ, των δηλωθέντων στοιχείων τους. Η επεξεργασία αυτή θα γίνει
σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια των
κληρώσεων για την ανάδειξη των τυχερών.
Ο ΕΣΑΚΕ συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων:
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΜΚΑ, αριθμό κινητού
τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής της Κλήρωσης. Κατά την επικοινωνία μπορεί
να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός
ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της
παράδοσης των Δώρων.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο ενός (1)
μήνα από την κατακύρωση των νικητών της κλήρωσης, και στη συνέχεια θα
καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
18. Ο ΕΣΑΚΕ στο πλαίσιο της παρούσας Κλήρωσης, διατηρεί το δικαίωμα να
ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και
μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς του Τόπους, σε οποιοδήποτε
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έντυπό του, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού
γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στην Κλήρωση, συναινεί ανεπιφύλακτα στα
ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με
επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε
σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το
όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τον ΕΣΑΚΕ να
αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει
19. Η αγορά του εισιτηρίου και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
20. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά
τυχόν ανακύψει η οποία απορρέει από αυτούς θα επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
21. Οι παρόντες όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα δημοσιευθούν στο
διαδικτυακό τόπο http://www.esake.gr, στον οποίο θα γίνεται link κατά την on line
αγορά εισιτηρίου στον δικτυακό τόπο της VIVA.
22. Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη Κλήρωση, θα
πρέπει να το δηλώσει στη Διοργανώτρια με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
secr@esake.gr μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της Ενέργειας
όπως αυτή ορίζεται στον όρο 2. Στην περίπτωση που δεν δηλώσει την άρνησή του
κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή του σύμφωνα με
τους παρόντες όρους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 2107565503, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00.
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