ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OPEN DAY
Στην είσοδο του Ιταλικού Ινστιτούτου δίνονται gadget
ΑΙΘΟΥΣΑ AUGUSTO
- Γευσιγνωσία Ιταλικού Παγωτού “Arte Italiana” (από 16.00μ.μ
μέχρι εξαντλήσεως του προϊόντος)
- Έκθεση βιβλίων Εκδοτικών Οίκων: ΑΙΩΡΑ, EDILINGUA, ETP
BOOKS, FAOS, LOESCHER, POLYGLOT.
ΥΠΟΓΕΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ PAVAROTTI
- Ωράριο: 16.00-17.00 Παρουσίαση παρασκευής πίτσας (από
την "Accademia Pizzaioli Greece")
- Ωράριο: 18.30-19.30 Παρουσίαση παρασκευής πίτσας (από
την "Accademia Pizzaioli Greece")
ΑΙΘΟΥΣΑ GATTOPARDO
- Πληροφορίες για τα μαθήματα Γλώσσας και Πολιτισμού του
Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου με την παρουσία όλων των
καθηγητών
- Πληροφορίες για εξετάσεις Celi και Diploma (κ.Marcon,
κ.Omiccioli)
- Πληροφορίες για σπουδές στην Ιταλία (κ.Fili)
- Πληροφορίες για την Μεταφραστική Υπηρεσία (κ.Ζάμπρα)
- Bazaar μεταχειρισμένων βιβλίων
- Έκθεση:
Πρώτο μέρος της Φωτογραφικής Έκθεσης με τίτλο:
"Εκτός Εποχής"

ΥΠΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ CALLAS
- Ωράριο: 15:30-16:00 Επίδειξη Παραδοσιακών χορών της Κάτω
Ιταλίας (Μουσικό Συγκρότημα Encardia)
- Ωράριο: 17.00 - 18.00 Γευσιγνωσία ιταλικής πίτσας
Διανομή "L’Artigiano" (μέχρι εξαντλήσεως του προϊόντος)
- Ωράριο: 18:00-18:30 Επίδειξη Παραδοσιακών χορών της Κάτω
Ιταλίας (Μουσικό Συγκρότημα Encardia)

- Ωράριο 19.00-20.00 Γευσιγνωσία ιταλικής πίτσας
Διανομή "L’Artigiano" (μέχρι εξαντλήσεως του προϊόντος)
-Σημείο Διανομής Νερού
- Έκθεση:
Συνέχεια της Φωτογραφικής Έκθεσης με τίτλο: «Εκτός Εποχής»

Δωρεάν μαθήματα διάρκειας 30 λεπτών
+ Κλήρωση βιβλίων
που προσφέρουν οι Εκδοτικοί Οίκοι
ΑΙΩΡΑ, EDILINGUA, ETP BOOKS, FAOS, LOESCHER,
POLYGLOT
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Συντονιστής 1ου ορόφου (πρώτη βάρδια): Daniele Ciolfi

Πρώτη βάρδια:
Ωράριο 14:00-14:45
ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Τίτλος: "Μαθαίνοντας συνταγές και
πόλεις της Ιταλίας"
Καθ. Peritore

ΑΙΘΟΥΣΑ C

Τίτλος: "Ιταλικές χειρονομίες"
Kαθ. Τσίρα

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

Τίτλος: "Ας φάμε αλα ιταλικά"
Καθ. Giorelli

ΑΙΘΟΥΣΑ D

Τίτλος: "Η Ιταλία τραγουδά – Καραόκε"
Καθ. Rapacciuolo
Τίτλος:"Τρόπος του λέγειν στα ιταλικά"
Καθ. Cernigliaro

ΑΙΘΟΥΣΑ E

Δωρεάν μαθήματα διάρκειας 30 λεπτών
+ Κλήρωση βιβλίων
που προσφέρουν οι Εκδοτικοί Οίκοι: ΑΙΩΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ,
EDILINGUA, ETP BOOKS, FAOS, LOESCHER, POLYGLOT

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Συντονιστής 1ου ορόφου (δεύτερη βάρδια): Daniele Ciolfi

Δεύτερη βάρδια:
Ωράριο 17:00-17:45
ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Τίτλος: "Μετρώ στα ιταλικά"
Καθ. Ρίτσου

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

Τίτλος: "Η Ιταλία τραγουδά"
Καθ. Rapacciuolo

ΑΙΘΟΥΣΑ C

Τίτλος: "Πού πάμε για φαγητό"
Kαθ. Giorelli

ΑΙΘΟΥΣΑ D

Τίτλος: "Εγώ μιλώ με τα χέρια"
Kαθ. Cernigliaro

ΑΙΘΟΥΣΑ E

Τίτλος: "Συνάντηση με τον Da Vinci"
Καθ. Di Schiavi

Δωρεάν μαθήματα διάρκειας 30 λεπτών
+ Κλήρωση βιβλίων
που προσφέρουν οι Εκδοτικοί Οίκοι: ΑΙΩΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ,
EDILINGUA, ETP BOOKS, FAOS, LOESCHER, POLYGLOT
ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Συντονιστής 1ου ορόφου (τρίτη βάρδια): Daniele Ciolfi
Τρίτη βάρδια:
Ωράριο 19:00-19:45
ΑΙΘΟΥΣΑ A

Τίτλος: "Πόσο Ιταλός είσαι;"
Καθ. Gallo

ΑΙΘΟΥΣΑ B

Τίτλος: "Παιχνίδι μνήμης - Λέξη και
Eικόνα"
Καθ. Βασιλείου

ΑΙΘΟΥΣΑ C

Τίτλος: "Καλλιτεχνικό Παζλ"
Καθ. Trevisiol

AIΘΟΥΣΑ D

Τίτλος: "Δείξε με το χέρι και θα σου
πω τη λέξη"
Καθ. Perviero

ΑΙΘΟΥΣΑ E

Τίτλος: "Συνάντηση με τον Pirandello"
Kαθ. Di Schiavi

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Έκθεση αφίσας με τίτλο «Ζήσε αλα ιταλικά με 100 αφίσες» στον
πρώτο και τον δεύτερο όροφο του Ιταλικού Ινστιτούτου.

AUDITORIUM
20:00 Κλήρωση βραβείων με την παρουσία Συμβολαιογράφου
Βραβεία
1 βραβείο με δωρεάν μαθήματα ιταλικής γλώσσας διάρκειας
ενός μήνα, που προσφέρει το Πανεπιστήμιο για ξένους της
Περούτζια, συν το ποσό των 500 ευρώ για τα έξοδα διαμονής
στην πόλη της Περούτζια.
4 βραβεία με δωρεάν μαθήματα γλώσσας στην Ιταλία
(διάρκειας 1-4 εβδομάδων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Έκπτωση
Έκπτωση 5% σε όλους όσοι θα κάνουν εγγραφή την Ημέρα
του Open Day και δεν επωφελούνται άλλων εκπτώσεων που
προβλέπονται από τον Πρόγραμμα μαθημάτων 2019-2020 του
Ιταλικού Ινστιτούτου.

Συναυλία (ώρα 21.00)
Συναυλία με το Συγκρότημα Encardia (διάρκεια: 100 λεπτά).
Είσοδος Ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων θέσεων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προϋποθέσεις για συμμετοχή στην κλήρωση στο τέλος της Ημέρας του Open Day 27
Σεπτεμβρίου 2019
Στην κλήρωση για την ανάδειξη νικητών και επιλαχόντων, που θα διεξαχθεί την 27
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20.00μμ., ενώπιον Συμβολαιογράφου Αθηνών στην κεντρική αίθουσα
εκδηλώσεων (Auditorium) μπορούν να συμμετάσχουν και να κερδίσουν τα βραβεία όλοι όσοι
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

- Έχουν εγγραφεί, σε οποιοδήποτε τμήμα Γλώσσας και/ή Πολιτισμού, για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, έως και την ημερομηνία διεξαγωγής του Open Day (27-09-2019).
-Εχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα μάθημα Γλώσσας και/ή Ιταλικού Πολιτισμού κατά τη
διάρκεια του Open Day, 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νικητής ενός εκ των βραβείων, εντάσσεται στην κατηγορία αυτή,
θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή σε Τμήμα του Ινστιτούτου για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2019, έως και τις 17:00, προκειμένου να έχει το δικαίωμα
απόκτησης του βραβείου.
-Διευκρινίζεται ότι, για την απόκτηση των βραβείων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος, ότι πληρούνται
οι παραπάνω προϋποθέσεις.
-Όροι
-Όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή σε τμήμα ιταλικών για το ακαδημαϊκό έτος 20192020 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα μικρής διάρκειας
την ημέρα του Open Day στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο με
τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, mail, κινητό) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί :
α. στην τάξη (στο τέλος των μαθημάτων) για την κλήρωση των βιβλίων που προσφέρουν
εκδοτικοί οίκοι και
β. στην κληρωτίδα για την κλήρωση των βραβείων στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων
(Αuditorium) του Ινστιτούτου στις 20.00μ.μ.
-Για να κερδίσει κάποιος δεν είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της κλήρωσης
που προβλέπεται για τις 20:00μ.μ.
-Ο κάθε συμμετέχων στην κλήρωση, ανεξάρτητα του τρόπου και τις φορές που θα κληρωθεί
δικαιούται αποκλειστικά και μόνο 1 βραβείο.
Οι νικητές θα πρέπει να στείλουν ένα mail αποδοχής του βραβείου στη Γραμματεία των
Τμημάτων (corsi.iicatene@esteri.it) μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2019 και μέχρι τις 17.00 το απόγευμα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όποιος από τους κληρωθέντες νικητές αρνηθεί το δωρεάν τμήμα εκμάθησης ιταλικών στην
Ιταλία, ή δε στείλει το mail αποδοχής του βραβείου, ή δεν κάνει εγγραφή σε μάθημα στον
προβλεπόμενο χρόνο, θα διαγράφεται από τη λίστα των νικητών και δε θα έχει δικαίωμα
συμμετοχής στο δωρεάν τμήμα στην Ιταλία. Σε αυτή την περίπτωση, το έπαθλο θα
μεταβιβάζεται στον επόμενο επιλαχόντα νικητή.
Η κλήρωση θα αναδείξει νικητές και τρείς (3) επιλαχόντες για κάθε βραβείο. Τα ονόματα των
νικητών, θα δημοσιευθούν μετά την κλήρωση σε σχετική ανάρτηση στον Ιστότοπο του
Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες σχετικά
με τα βραβεία, μέσω προσωπικού μηνύματος / email ή τηλεφωνήματος από το Ινστιτούτο με
το οποίο και θα κληθούν να δηλώσουν ότι αποδέχονται το βραβείο, με την αποστολή
σχετικού e-mail αποδοχής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω, και να χορηγήσουν
τα εξής προσωπικά τους στοιχεία:
Όνομα και επώνυμο (όπως αυτά αναγράφονται στην Αστυνομική τους Ταυτότητα), Αριθμό
Αστυνομικής Ταυτότητας, Διεύθυνση,ΤΚ,Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail).
Εάν κάποιος από τους νικητές, αρνηθεί το βραβείο ή δεν απαντήσει στην ειδοποίηση email /
τηλέφωνο ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του βραβείου για οποιοδήποτε λόγο ή εάν η
επικοινωνία μαζί του δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, τότε στη θέση του νικητή,
υπεισέρχεται ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών και το Ινστιτούτο απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να
διεκδικήσει άλλο βραβείο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. Σε κάθε επιλαχόντα νικητή
που υπεισέρχεται στη θέση του νικητή ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία ειδοποίησης/
επικοινωνίας εκ μέρους του Ινστιτούτου, ζητείται η χορήγηση των προσωπικών του
στοιχείων, και τάσσεται προθεσμία αποστολής του e-mail αποδοχής εντός των επόμενων
δύο (2) ημερολογιακών ημερών, έως και την εξάντληση όλων των επιλαχόντων νικητών .Σε
περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα
προαναφερθέντα παράδοση και παραλαβή του βραβείου ούτε στους επιλαχόντες, τότε το
Ινστιτούτο δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τα εν λόγω βραβεία. Μετά
τη λήξη της κλήρωσης καθώς και της απονομής του βραβείου κατά τα προαναφερόμενα,
κάθε υποχρέωση του Ινστιτούτου παύει να υφίσταται. Το Ινστιτούτο δεν θα υπέχει ούτε θα
αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι των
νικητών ή/και των επιλαχόντων.
- Τα δωρεάν τμήματα εκμάθησης ιταλικών στην Ιταλία προβλέπονται για τη θερινή περίοδο
2020 και για επίπεδο Α2 και άνω.
-Τα δωρεάν τμήματα εκμάθησης ιταλικών στην Ιταλία είναι ονομαστικά και δεν είναι δυνατό
να μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή να μεταφερθούν σε άλλη χρονική περίοδο.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της κλήρωσης και απονομής βραβείων, τα προσωπικά
δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει και επεξεργάζεται το Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»
Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διενεργηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις
ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής της κλήρωσης και απονομής βραβείων
Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων παρέχει αποκλειστικά και μόνο στο Ινστιτούτο, ως
«Υπεύθυνο Επεξεργασίας», τη συγκατάθεσή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και
να επεξεργάζεται τα Προσωπικά του Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω
σκοπό (συμμετοχή στην κλήρωση - απονομή βραβείου). Το Ινστιτούτο θα διατηρήσει τα
Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την
εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού (1 έτος) και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό
διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν
των εργαζομένων του Ινστιτούτου που ενδέχεται να εμπλακούν στη διεξαγωγή της
κλήρωσης και στην ανάδειξη του νικητή και στην απόδοση βραβείου σε αυτόν. Όλοι αυτοί
οι αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά Δεδομένα των
συμμετεχόντων είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των
υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στο Ινστιτούτο αναφορικά με τη διεξαγωγή /
ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα
ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων καθώς και
δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους
Δεδομένων. Επιπλέον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου έχουν το
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των
Προσωπικών τους Δεδομένων, διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων που
τηρούνται στο αρχείο του Ινστιτούτου, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών (Πατησίων 47, 104 33 Αθήνα, τηλ.: 210 5242646,
segreteria.iicatene@esteri.it, pec: iic.atene@cert.esteri.it)

ΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Το Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που
μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία
σχετικά με τον Διαγωνισμό. Επίσης, το Ινστιτούτο δενφέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν
δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας,
νομοθετικής ρύθμισης, ή άλλης διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του
ελέγχου του.
Το Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε
ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή υλική,ήθελε προκληθεί σε αυτόν
σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Το Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην κλήρωση, και δη ο νικητής και οι
επιλαχόντες, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατ΄ αυτού για την κάλυψη τυχόν
εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του βραβείου. Το Ινστιτούτο δεν
φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα
του ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών
προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των προσωπικών μηνυμάτων/ ειδοποιήσεων β)
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής
ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της
υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
Η ευθύνη του Ινστιτούτου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των βραβείων.
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής των βραβείων κατά τους παρόντες όρους, κάθε
υποχρέωση του Ινστιτούτου παύει να υφίσταται.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
Κατά τη συμμετοχή τους στην κλήρωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της κλήρωσης και απονομής βραβείων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους
αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση
αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το
περιεχόμενο των όσων υποβάλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην κλήρωση ή να του
απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε
χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με
διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα
χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην κλήρωση και απονομή βραβείων διέπονται και ερμηνεύονται
από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς την
ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση
να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Η συμμετοχή στην κλήρωση και την απονομή των βραβείων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη
υποδοχή όλων των ως άνω όρων.
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