Ανοιχτός σε κατοίκους Ελλάδος άνω των 18 ετών. Άκυρος εκτός αυτής της χώρας. Τέλος
προθεσμίας 23:59 CET 26.02.21. Για συμμετοχή ανεβάστε το αυθεντικό σας έργο. 1 Νικητής.
Έπαθλο: το νικητήριο έργο θα ολοκληρώσει το μισό mural του SOTEUR. Στοιχεία συμμετοχής,
κριτήρια επιλογής και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στη διεύθυνση
https://absolutmural.gr. Διοργανωτής: PERNORD RICARD HELLAS ABEE & CAMBO ADVERTISING
AGENCY AE

Πλήρεις όροι
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο Διαγωνισμός υπόκειται
σε όλους τους ισχύοντες κρατικούς, ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, επαρχιακούς, εδαφικούς,
δημοτικούς και τοπικούς νόμους, κανονισμούς και διατάγματα.
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (οι “Οροι του Διαγωνισμού” ή “Οροι”) ισχύουν για τον
διαγωνισμό "The Absolut Mural" (ο «Διαγωνισμός»). Συμμετέχοντας σε αυτόν τον διαγωνισμό
αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, την
πολιτική προσωπικών δεδομένων στο https://www.absolut.com/gr/legal/privacy-policy/ καθώς
και τυχόν πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις ή άλλες οδηγίες που δημοσιεύονται στο
https://www.absolutmural.gr (η “Ιστοσελίδα του διαγωνισμού”). Παρακαλούμε να διατηρήσετε
ένα αντίγραφο για την ενημέρωσή σας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Διοργανωτής και ελεγκτής δεδομένων: PERNORD RICARD HELLAS ABEE & CAMBO
ADVERTISING AGENCY AE («Η εταιρεία Absolut», «εμείς», «εμάς» και/ή ο «Διοργανωτής»).
2. Διαγωνισμός: Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι «The Absolut Mural».
3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε μεμονωμένους καταναλωτές, οι
οποίοι είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, είναι 18 ετών και άνω, εξαιρουμένων των
διευθυντών, αξιωματούχων και υπαλλήλων του ομίλου Pernod Ricard και της CAMBO
ADVERTISING AGENCY, των άμεσων οικογενειών τους (συζύγου, γονέα, παιδιού, αδελφού,
παππού ή / και θετής οικογένειας, και όσων μένουν κάτω από την ίδια στέγη) και
υπαλλήλων και αντιπροσώπων οποιωνδήποτε οργανισμών ή οποιουδήποτε τρίτου που
συνδέεται άμεσα με την προσφορά καθώς και τα μέλη της ομάδας The Slang Network στην
οποία συμμετέχει και ο δημιουργός του πρώτου μισού mural.
4. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο για συμμετοχή.
5. Δεν απαιτείται αγορά.
ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ
1. Χρονική Περίοδος Εγγραφής Συμμετοχής: Ο διαγωνισμός ανοίγει στις 00:01 Central
European Time την 17 Δεκεμβρίου 2020 και κλείνει στις 23:59 Central European Time στις
28 Φεβρουαρίου 2021. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Διοργανωτή είναι το επίσημο
ρολόι για τον Διαγωνισμό.
2. Πώς να λάβετε μέρος: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.absolutmural.gr όπου μπορείτε
να δείτε και να κατεβάσετε το πρότυπο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για να
δημιουργήσετε την καταχώρισή σας και, στη συνέχεια, μεταφορτώστε το ολοκληρωμένο
πρωτότυπο έργο σας στον ιστότοπο του διαγωνισμού και δώστε το όνομα, επίθετο, κινητό
και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου ζητείται στο ηλεκτρονικό έντυπο (όλα
μαζί η «συμμετοχή»). Πρέπει να δώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να
μπορέσετε να συμμετάσχετε.

3. Επιλέξιμες συμμετοχές: Για να πληροί τις προϋποθέσεις η συμμετοχή σας για τον
Διαγωνισμό, πρέπει:
α. Να εκφράζει το όραμά σας για διαφορετικότητα, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα που
αντανακλά τις αξίες της Absolut: Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι. Πιστεύουμε στην ελευθερία
της έκφρασης. Στη δύναμη της συνεργασίας. Ας ζωγραφίσουμε μαζί έναν τοίχο που δεν μας χωρίζει.
Μας ενώνει. Έναν τοίχο για τη διαφορετικότητα, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Γιατί
έχουμε πίστη στη διαφορετικότητα που κινεί τον κόσμο μας. Γιατί είναι στο πνεύμα μας.
β. Να μην παραβιάζουν τους παρακάτω περιορισμούς περιεχομένου και ιδιοκτησίας.
4. Περιορισμοί περιεχομένου. Συμμετοχές οι οποίες, κατά την αποκλειστική κρίση του
Διοργανωτή, παραβιάζουν έναν από τους ακόλουθους περιορισμούς δεν θα γίνονται αποδεκτές:
α.
συμμετοχές που στοχεύουν ή απευθύνονται στο μάρκετινγκ (προώθηση αγοράς) σε παιδιά
ή εφήβους
β.
συμμετοχές που συνδέουν την κατανάλωση αλκοόλ με αθλητικές δραστηριότητες ή σπορ ή
προσωπικότητες από το χώρο της ψυχαγωγίας
γ.
συμμετοχές που είναι σεξουαλικά άσεμνες ή υπαινικτικές (π.χ. γύμνια ή πορνογραφία)
δ.
συμμετοχές που προωθούν οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενδέχεται να φαίνονται
παράνομες, μη ασφαλείς ή επικίνδυνες
ε.
συμμετοχές που χαρακτηρίζουν, υποστηρίζουν, προτείνουν, επιτρέπουν ή αντιμετωπίζουν
με χιουμοριστικό τρόπο την υπερβολική, ή ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ καθώς και την
κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους
στ.
συμμετοχές που χαρακτηρίζονται από βίαιο, υποτιμητικό, υβριστικό, χυδαίο, άσεμνο,
ρατσιστικό ή σκληρό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λέξεων ή συμβόλων που
ενδέχεται να θεωρούνται προσβλητικά για άτομα οποιασδήποτε φυλής, εθνότητας, θρησκείας,
σεξουαλικού προσανατολισμού ή κοινωνικοοικονομικής ομάδας
ζ.
συμμετοχές που απεικονίζουν τον Διοργανωτή ή μάρκες ή προϊόντα του Διοργανωτή με
οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε δημόσια περιφρόνηση, σκάνδαλο, ανυποληψία ή
γελοιοποίηση ή που δυσφημίζουν, παραπλανούν ή περιέχουν δυσάρεστες παρατηρήσεις σχετικά
με τον Διοργανωτή ή άλλους ανθρώπους ή εταιρείες
η. συμμετοχές που κοινοποιούν μηνύματα ή εικόνες ασυμβίβαστες με τις θετικές εικόνες ή / και
την καλή θέληση που σχετίζεται με τον Διοργανωτή
θ.
συμμετοχές που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε εικόνα, σχέδιο ή αναπαράσταση
οποιασδήποτε επίσημης σημαίας, συμβόλου, εμβλήματος, ονομάτων ή νομισμάτων οποιασδήποτε
χώρας, πολιτείας, επαρχίας, επικράτειας ή τόπου, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα με τις
απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που προβλέπονται σε εθνικό, ομοσπονδιακό, επαρχιακό,
δημοτικό ή τοπικό νόμο, κανονισμό ή διάταγμα, ή
ι.
συμμετοχές που παραβιάζουν οποιονδήποτε κρατικό, ομοσπονδιακό, πολιτειακό,
επαρχιακό ή τοπικό νόμο, κανονισμούς ή διατάγματα ή τυχόν ισχύοντες κανόνες αυτορρύθμισης ή
κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εμπορία/μάρκετινγκ αλκοολούχων ποτών.
5.
Περιορισμοί ιδιοκτησίας. Οποιεσδήποτε συμμετοχές πρέπει να είναι δικό σας πρωτότυπο
έργο και δεν μπορούν να περιέχουν, να ενσωματώνουν ή να αναφέρουν οτιδήποτε ανήκει σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή οντότητα ή θα απαιτούσε τη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους
ή οντότητας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, οι
συμμετέχοντες θα αποζημιώσουν και θα απαλάσσουν από κάθε ευθύνη τον Διοργανωτή για
οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας διάταξης ή της διάταξης σχετικά με τρίτους, παρακάτω.
Αυτό περιλαμβάνει:
α.
εμπορικό σήμα κατατεθέν, λογότυπα ή trade dress/εμφανισιακά χαρακτηριστικά (όπως
πάνω σε ρούχα ή διακριτές συσκευασίες ή τα εξωτερικά / εσωτερικά των κτιρίων) που ανήκουν σε
τρίτους

β.
κάθε προσωπική ταυτοποίηση
γ.
υλικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων
τραγουδιών, φωτογραφιών, γλυπτών, έργων ζωγραφικής και άλλων έργων τέχνης ή εικόνων που
δημοσιεύονται σε ιστότοπους, τηλεόραση, ταινίες ή άλλα μέσα)
δ.
υλικά που ενσωματώνουν τα ονόματα, ομοιότητες, φωνές ή άλλες ενδείξεις που
προσδιορίζουν οποιοδήποτε τρίτο μέρος/άτομο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,
διασημοτήτων ή / και άλλων δημόσιων προσώπων, ζωντανών ή νεκρών
ε.
επίσημα εμβλήματα, σημαίες, νομίσματα (ή εικόνες από αυτά) ή ονόματα οποιασδήποτε
χώρας, ή
ζ.
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
6. Τρίτα μέρη. Εάν η συμμετοχή σας απεικονίζει άτομα εκτός από εσάς, τότε:
α. θα πρέπει να γνωστοποιήσετε σε όλους όσους απεικονίζονται στη συμμετοχή σας ότι υποβάλετε
μια συμμετοχή που τους απεικονίζει και να λάβετε την άδειά τους χρησιμοποιώντας το έντυπο
αποδέσμευσης
στο
https://www.absolut.com/globalassets/documents/absolut__third_party_release_greece.pdf
β. αν σας ζητηθεί, θα πρέπει να προσκομίσετε το έντυπο αποδέσμευσης ευθύνης στον Διοργανωτή
ότι όλοι οι απεικονιζόμενοι έχουν συμφωνήσει εγγράφως ότι μπορείτε να υποβάλετε τέτοια
συμμετοχή, και
γ. όλοι όσοι απεικονίζονται στην συμμετοχή πρέπει να είναι 25 ετών ή μεγαλύτεροι (και αν σας
ζητηθεί πρέπει να είστε σε θέση να δώσετε αποδείξεις) και να δείχνουν μεγαλύτεροι από 25 ετών
7. Υπάρχει ένα όριο τριών (3) συμμετοχών ανά άτομο στο διαγωνισμό. Εάν κάνετε αιτήσεις
συμμετοχής περισσότερες από τρεις φορές, μόνο οι τρεις πρώτες καταχωρήσεις σας θα γίνουν
αποδεκτές και όλες οι επόμενες θα αποκλειστούν. Οι καταχωρήσεις/συμμετοχές για λογαριασμό
άλλου προσώπου δεν γίνονται δεκτές και δεν επιτρέπονται οι κοινές υποβολές. Οποιαδήποτε
προσπάθεια οποιουδήποτε συμμετέχοντος να έχει περισσότερες από τρεις συμμετοχές
χρησιμοποιώντας πολλαπλές και / ή διαφορετικές ταυτότητες, εγγραφές, διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, συνδέσεις ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους θα ακυρώσει όλες τις συμμετοχές σας
και ενδέχεται να αποκλειστείτε κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του
Διοργανωτή. Σε περίπτωση αμφισβήτησης σε σχέση με οποιαδήποτε συμμετοχή, ο
εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται
ως ο συμμετέχων. Ο "εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού" είναι το πρόσωπο που του έχει
εκχωρήσει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο
πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών ή όποιος άλλος οργανισμός υπεύθυνος για την εκχώρηση
διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που σχετίζεται με την υποβληθείσα
ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι πιθανοί νικητές ενδέχεται να υποχρεωθούν να αποδείξουν στον
Διοργανωτή ότι είναι οι εξουσιοδοτημένοι κάτοχοι του λογαριασμού στον ανάδοχο, ειδάλλως
μπορεί να απωλέσουν το βραβείο.
8. Οποιεσδήποτε συμμετοχές δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε κάποια
διαφημιστική προβολή ή παρουσιασθεί ή εμφανισθεί δημοσίως εκτός από τα κανάλια κοινωνικών
μέσων (δηλ. Να μην έχουν αποκαλυφθεί πέρα από τον άμεσο κύκλο φίλων και της οικογένειάς σας
από οποιοδήποτε άλλο μέσο προηγουμένως).
9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια:
α.
να επαληθεύει αν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής οποιοσδήποτε συμμετέχων ή
συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του τόπου κατοικίας και της πρωτοτυπίας της
συμμετοχής)

β.
να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα που διαπιστώνεται ότι εκμεταλλεύεται ή αλλοιώνει τη
λειτουργία του διαγωνισμού ή συμμετέχει με δόλια μέσα ή που ο Διοργανωτής πιστεύει ότι
ενήργησε κατά παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων
γ.
να αποκλείσει τις συμμετοχές από άτομα που παρέχουν δημιουργικές υπηρεσίες στους
ανταγωνιστές του, ή
δ.
να αποκλείει τους συμμετέχοντες που δεν δίνουν τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας ή
εκείνους που δηλώνουν συμμετοχή για λογαριασμό κάποιου άλλου
ε.
να αποκλείσει τους συμμετέχοντες των οποίων η συμμετοχή / ές έχουν γίνει αντικείμενο
εμπορικής εκμετάλλευσης από τρίτα μέρη, ή
ζ.
να αποκλείσει τους συμμετέχοντες που με κάποιο τρόπο παραβιάζουν οποιαδήποτε
διάταξη αυτών των κανόνων.

ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ
1. Επαθλο: Υπάρχει μόνο ένα (1) βραβείο
2. Το βραβείο για τον νικητή (“Επαθλο νικητή”) είναι να ολοκληρώσει με το νικητήριο έργο
του το υπόλοιπο μισό έργο του SOTEUR στον τοίχο του The Artist Hotel στο κέντρο της
Αθήνας.
3. Η απόδοση του νικητήριου έργου στο Mural θα γίνει από τον SOTEUR.
4. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος εάν οι καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες
πέραν του εύλογου ελέγχου του Διοργανωτή εμποδίζουν την απόδοση του βραβείου και ο
νικητής δεν θα δικαιούται αποζημίωσης αντί αυτού.
5. Το βραβείο είναι το προαναφερθέν και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του. Τα
έπαθλα δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν υπάρχουν εναλλακτικά βραβεία ή υποκατάστατα
σε χρήματα εν όλω ή εν μέρει. Εάν ο νικητής δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί το βραβείο του
για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει έναν
εναλλακτικό νικητή σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλογής Νικητών που περιγράφονται
παρακάτω και να απονείμει αυτό το έπαθλο σε άλλον συμμετέχοντα.
6. Είναι ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα να παράσχει τις σωστές και ενημερωμένες
πληροφορίες κατά την είσοδό του στο διαγωνισμό και / ή επιβεβαιώνοντας την αποδοχή
του βραβείου ώστε να μπορέσει να παραλάβει το έπαθλό του. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αδυναμία του νικητή να παρέχει ακριβείς πληροφορίες
που επηρεάζουν την παράδοση του βραβείου.
7. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τους νικητές, συμπεριλαμβανομένων
αλλά όχι περιοριστικά, ηλικίας, ονόματος και διεύθυνσης και ότι τηρούν τις προϋποθέσεις
κατά την επίσημη γνωστοποίηση του νικητή. Εάν ένας νικητής δεν είναι σε θέση να
αποδείξει την ταυτότητά του ή δεν πληροί τα στοιχεία που υποβάλονται κατά την είσοδο
στο διαγωνισμό ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι έχει σημειωθεί
παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, το βραβείο θα επιστραφεί και θα
απονεμηθεί σε ένα επιλαχόντα ο οποίος θα έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής
νικητών παρακάτω
8. Εκτός και αν απαγορεύεται από το νόμο, αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή του
επάθλου ότι ο νικητής συμφωνεί να συμμετέχει σε όλες τις διαφημίσεις που σχετίζονται με
αυτό το διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της κινηματογράφησης και της
φωτογράφησης, χωρίς περαιτέρω ανταμοιβή και ο νικητής δίνει άδεια για οποιοδήποτε
περιεχόμενο/υλικό που παράγεται και στο οποίο εμφανίζεται, να μεταδίδεται από όλα τα
επικοινωνιακά μέσα που ελέγχονται από τον Διοργανωτή. Ο νικητής συμφωνεί να
συμμορφώνεται με εύλογα αιτήματα του Διοργανωτή να προσφέρει τη συγκατάθεση ή
άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του σκοπού και να έχει τη

συμπεριφορά που αρμόζει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων των
κινηματογραφήσεων και της επίδοσης του επάθλου.
ΝΙΚΗΤΗΣ:
1. Επιλογή νικητή: Η τριμελής κριτική επιτροπή («Κριτική επιτροπή») θα επιλέξει τον νικητή.
2. Κριτήρια επιλογής νικητή: Στο χρονικό διάστημα 1 Μαρτίου 2021 έως 21 Μαρτίου, η
κριτική επιτροπή θα εξετάσει όλες τις συμμετοχές, που έλαβε κατά τη διάρκεια της
Χρονικής Περιοδου Εγγραφής Συμμετοχής με βάση τα ακόλουθα εξίσου σταθμισμένα
κριτήρια επιλογής (“Κριτήρια επιλογής νικητή”): Δημιουργικότητα (25%), Πρωτοτυπία
(25%) και Έκφραση ενός ή περισσοτέρων από τα οράματα της Absolut για διαφορετικότητα,
συνεργασία και δημιουργικότητα: Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι. Πιστεύουμε στην
ελευθερία της έκφρασης. Στη δύναμη της συνεργασίας. Ας ζωγραφίσουμε μαζί έναν τοίχο
που δεν μας χωρίζει. Μας ενώνει. Έναν τοίχο για τη διαφορετικότητα, τη συνεργασία και τη
δημιουργικότητα. Γιατί έχουμε πίστη στη διαφορετικότητα που κινεί τον κόσμο μας. Γιατί
είναι στο πνεύμα μας. (50%). Η επιλογή των νικητών θα βασίζεται μόνο στην ικανότητα να
πληρούν τα Κριτήρια Επιλογής. Η συμμετοχή που λαμβάνει το υψηλότερο σκορ με βάση τα
Κριτήρια Επιλογής Νικητών θα επιλεγεί ως ο νικητής του βραβείου. Σε περίπτωση
ισοπαλίας μεταξύ μιας ή περισσότερων συμμετοχών, ο συμμετέχων που υπέβαλε τη
συμμετοχή που λαμβάνει το υψηλότερο σκορ στη Δημιουργικότητα στα Κριτήρια Επιλογής
Νικητών θα επιλεγεί ως ο Νικητής. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, ο συμμετέχων
που υπέβαλε την συμμετοχή που λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στην Έκφραση ενός
ή περισσοτέρων από τα καθορισμένα κριτήρια θα επιλεγεί ως ο Νικητής. Εάν εξακολουθεί
να υπάρχει ισοπαλία, η συμμετοχή που λαμβάνει το υψηλότερο σκορ στην Πρωτοτυπία στα
Κριτήρια Επιλογής Νικητών θα επιλεγεί ως ο Νικητής.
1. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον Μάρτιο του 2021 που θα
σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται στην αρχική αίτηση συμμετοχής. Ο
πιθανός Νικητής θα έχει στη διάθεσή του 5 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία
της ειδοποίησης, για να δεχτεί το βραβείο του κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες
που απαιτούνται από τον Διοργανωτή και παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
για να μπορέσει ο Διοργανωτής να απονείμει το βραβείο.
2. Ο νικητής μπορεί να κληθεί να υπογράψει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, Αδεια Χρήσης
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εντυπο Αποδέσμευσης Ευθύνης και άλλα έγγραφα που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση ταξιδιών και την παράδοση του επάθλου και για την
παροχή περαιτέρω αποδείξεων σχετικά με την ηλικία, τη χώρα διαμονής και την ιδιοκτησία
συμμετοχής. Η παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν λειτουργεί, η μη
απάντηση στο μήνυμα ενημέρωσης του νικητή και η μη αποδοχή του βραβείου εντός του
απαιτούμενου χρόνου, η μη υπογραφή αποδεικτικών εγγράφων ή / και η μη παροχή των
απαιτούμενων πληροφοριών ή / και η μη τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης των
παρόντων Όρων θα οδηγήσει σε απώλεια του επάθλου και την επιλογή άλλου νικητή
σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής νικητών που περιγράφονται παραπάνω. Αν δεν έχετε
λάβει καμία ειδοποίηση μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία, η συμμετοχή σας δεν έχει
κερδίσει. Οι συμμετοχές που δεν έχουν επιλεγεί ως νικητής δεν θα λάβουν περαιτέρω
ειδοποίηση, ούτε θα επιστραφούν οι συμμετοχές τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των συμμετοχών: Εκτός από τις περιπτώσεις όπου
απαγορεύεται ή άλλως περιορίζεται από το νόμο, με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και εν
όψει της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων παραχωρεί στο Διοργανωτή
ένα παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο, αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα

πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα, καθώς και την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής,
τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης ή εμφάνισης (εν όλω ή εν μέρει) οποιασδήποτε
πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της συμμετοχής τους,
χωρίς δικαιώματα, πληρωμή ή άλλη αποζημίωση, στο πλαίσιο του μάρκετινγκ ή της
διαφήμισης του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης της συμμετοχής
στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού) σε οποιοδήποτε μέσο και σε όλα τα κανάλια
επικοινωνίας χωρίς κανένα προσωρινό ή ειδικό όριο. Αυτή η άδεια περιλαμβάνει το
δικαίωμα δημιουργίας παραγώγων έργων από τις συμμετοχές καθώς και το δικαίωμα, κατά
την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή, να προσθέσουν πρόσθετα
λογότυπα, ετικέτες ή / και πνευματική ιδιοκτησία του Διοργανωτή στο έργο τέχνης. Στο
μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να
μη διεκδικεί ηθικά / αστικά δικαιώματα σε σχέση με την παραπάνω χρήση και εγγυάται ότι
έχουν πλήρη εξουσία να παραχωρούν τέτοια δικαιώματα. Εάν μια συμμετοχή
περιλαμβάνεται στον ιστότοπο του Διαγωνισμού ή χρησιμοποιείται ως μέρος του
μάρκετινγκ ή της διαφήμισης του διαγωνισμού, όπου αυτό είναι εφικτό, θα σας πιστωθεί
καταλλήλως. Κάθε συμμετέχων συμφωνεί να υπογράψει οποιαδήποτε και όλα τα έγγραφα
που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή αυτής της άδειας.
2. Άδεια για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη συμμετοχή του νικητή: Εκτός από τις
περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, ως προϋπόθεση για την απονομή του
βραβείου, ο νικητής χορηγεί στο Διοργανωτή ένα παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο,
αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δικαίωμα καθώς
και την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης ή
εμφάνισης (εν όλω ή εν μέρει) οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται
στο περιεχόμενο της συμμετοχής τους, χωρίς περαιτέρω δικαιώματα, πληρωμή ή άλλη
αποζημίωση εκτός από το βραβείο, για μάρκετινγκ ή διαφήμιση, σε οποιοδήποτε μέσο και
σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, χωρίς κανένα προσωρινό ή ειδικό όριο. Αυτή η άδεια
περιλαμβάνει το δικαίωμα δημιουργίας παραγώγων έργων από τις συμμετοχές καθώς και
το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή, να προσθέσουν
πρόσθετα λογότυπα, ετικέτες ή / και πνευματική ιδιοκτησία του Διοργανωτή στο έργο
τέχνης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, o νικητής συμφωνεί
να μην διεκδικεί ηθικά / αστικά δικαιώματα σε σχέση με την παραπάνω χρήση και εγγυάται
ότι έχουν πλήρη εξουσία να παραχωρούν τέτοια δικαιώματα. Εάν μια συμμετοχή
περιλαμβάνεται στον ιστότοπο του διαγωνισμού ή χρησιμοποιείται ως μέρος του
μάρκετινγκ ή της διαφήμισης του διαγωνισμού, όπου είναι εφικτό, θα πιστωθεί σε εσάς. O
νικητής συμφωνεί να υπογράψει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους για την εφαρμογή αυτής της άδειας.
3. Αδεια για χρήση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Διοργανωτή: Δεν σας παρέχεται κανένα
δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Διοργανωτή για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, δηλαδή την
προσθήκη της πνευματικής ιδιοκτησίας του Διοργανωτή στο σχήμα μπουκαλιού της
Absolut. Σας επιτρέπεται να μοιράζεστε την καταχώρησή σας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση να διευκρινίσετε σαφώς, ευκρινώς και αισθητά ότι
πρόκειται για την συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό ή να συμπεριλάβετε τα hashtag
#AbsolutMural και #Absolut και να δώσετε ένα σύνδεσμο / link με την ιστοσελίδα του
Διαγωνισμού.
4. Εκχώρηση δικαιωμάτων για διαφημιστικούς λόγους. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου
απαγορεύεται ή άλλως περιορίζεται από το νόμο, κάθε νικητής εξουσιοδοτεί το
Διοργανωτή και τους εντελοδόχους του να χρησιμοποιήσουν το όνομα, τη φωνή, την
απεικόνιση, τη φωτογραφία, τα βραβεία, τα βιογραφικά στοιχεία και την πόλη, την πολιτεία
/ επαρχία / χώρα διαμονής του νικητή σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, σε διαφήμιση, σε

εμπορικό ή / και διαφημιστικό υλικό ή στον κατάλογο των νικητών (αν υπάρχει) χωρίς
αποζημίωση ή προειδοποίηση, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, για χρήση σε όλα
τα μέσα ενημέρωσης που είναι τώρα γνωστά ή αναπτύσσονται συνεχώς και σε όλο τον
κόσμο. Ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις
προαναφερθείσες πληροφορίες ή υλικό, αλλά μπορεί να το πράξει και μπορεί να
επεξεργαστεί τέτοιες πληροφορίες ή υλικά, κατά την αποκλειστική κρίση του, χωρίς
υποχρέωση ή αποζημίωση. Ο νικητής συμφωνεί να υπογράψει όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την εφαρμογή αυτής της άδειας.
5. Παρόμοιες συμμετοχές / καμπάνιες: Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι
οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχές παρόμοιες με τις δικές τους
και ότι ο Διοργανωτής μπορεί ακούσια να αναπτύξει καμπάνιες στο μέλλον που μπορεί να
είναι παρόμοιες και ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση ή δικαίωμα να
διαπραγματευτούν με τον Διοργανωτή σχετικά με τέτοια θέματα..
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Αυτός ο διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται, δεν
διαχειρίζεται από, ούτε συνδέεται με το Facebook, το Instagram, το YouTube ή
οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατανοείτε και συμφωνείτε
ότι παρέχετε τις πληροφορίες σας στην The Absolut Company και όχι σε καμία πλατφόρμα
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης/Περιορισμένη ευθύνη και Παραίτηση δικαιώματος: Στο
μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι
συμμετέχοντες συμφωνούν να παραιτούνται του διακιώματός τους ενάντια, να
απαλλάσουν και να μην καθιστούν υπεύθυνους τον Διοργανωτή, τις μητρικές εταιρείες,
τους συνεργάτες και τις θυγατρικές τους, το Facebook, το Instagram, το Twitter, το
YouTube, τους κριτές του Διαγωνισμού, τα γραφεία διαφήμισης και προβολής, και τους
αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, μετόχους, υπαλλήλους, πράκτορες και
εκπροσώπους των αποποιούμενων την ευθύνη (συνολικά, “Απαλασσόμενα Μέρη”) από
κάθε και όλους τους τραυματισμούς, ευθύνες, απώλειες και ζημίες κάθε είδους σε άτομα,
συμπεριλαμβανομένου θανάτου, ή σε ιδιοκτησία/περιουσία που προέρχονται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στο
Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το διαγωνισμό ή την
αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε απονεμηθέντος βραβείου, είτε
ανθρώπινη, μηχανική, ηλεκτρονική, υπολογιστική, δικτυακή, τυπογραφική, εκτυπωτική ή με
άλλο τρόπο σχετική ή σε συνδυασμό με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς
περιορισμό, σφαλμάτων ή δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη
διαχείρηση του Διαγωνισμού, την επεξεργασία ή την αξιολόγηση συμμετοχών, την
ανακοίνωση των βραβείων ή με οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με το διαγωνισμό. Η
ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΘΑΝΑΤΟ, ΖΗΜΙΕΣ, ΄Η ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΗ
Ή ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΚΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ
Ή ΔΟΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.
3. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που καθυστερούν, είναι ελλιπείς ή
έχουν χαθεί λόγω τεχνικών ή άλλων λόγων. Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται συνεχή, αδιάκοπη
ή ασφαλή πρόσβαση στον ιστότοπο. Πολλοί παράγοντες εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ιστότοπου. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για σφάλματα του συστήματος ή άλλα ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν
σε διακοπή των ειδοποιήσεων για τον νικητή ή για τα έπαθλα. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι
υπεύθυνος για τη μη συμπερίληψη συμμετοχών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
τέτοιας αποτυχίας η οποία είναι υπό τον έλεγχο του Διοργανωτή.

4. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων
νομικών εγκρίσεων, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια να προσθέσει ή να παραιτηθεί από οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και
προϋποθέσεις ή να αναστείλει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο σε
περίπτωση απάτης, τεχνικών βλαβών, ή απρόβλεπτων ή πέραν του εύλογου ελέγχου του
περιστάσεων (συμπεριλαμβανομένων πιθανών ή πραγματικών δόλιων ή παραπλανητικών
πρακτικών ή άλλων παραβιάσεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων).
5. Οποιαδήποτε απόφαση του Διοργανωτή σχετικά με το Διαγωνισμό είναι τελική σε όλα τα
διαγωνιστικά θέματα. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του
ευχέρεια, να ακυρώσει ή να αποκλείσει τυχόν συμμετοχές ή συμμετέχοντες που θεωρεί ότι
παραβιάζουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή το πνεύμα του Διαγωνισμού.
6. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή
αντίφασης με οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων
ή διαφημιστικών υλικών. Σε περίπτωση μετάφρασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων,
θα υπερισχύσει η αγγλική έκδοση.
7. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι:
(1) οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αιτίες αγωγής που προκύπτουν από ή
συνδέονται με αυτό το Διαγωνισμό, θα επιλύονται μεμονωμένα, χωρίς προσφυγή σε
οποιαδήποτε μορφή συλλογικής αγωγής. (2) οποιεσδήποτε αξιώσεις, αποφάσεις και
αποζημιώσεις θα περιορίζονται στο πραγματικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των
δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
θα πρέπει να γίνονται δεκτές αμοιβές δικηγόρων. (3) σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
στους συμμετέχοντες να λάβουν αποζημιώσεις, -και ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε
δικαίωμα έμμεσων, κυρωτικών, παρεπόμενων και επακόλουθων αποζημιώσεων και
οποιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων, εκτός από τα πραγματοποιημένα μικροέξοδα-, ούτε
και δικαιώματα πολλαπλασιασμού ή αύξησης της αποζημίωσης με άλλο τρόπο.
8. Με την επιφύλαξη των τοπικών νόμων σύμφωνα με τους οποίους ένας καταναλωτής
μπορεί να ασκήσει αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του καταναλωτή,
για τη συγκεκριμένη διαφημιστική προβολή / διαγωνισμό ισχύουν οι νόμοι της Ελλάδος
ενώ τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαδικασία
σε σχέση με αυτό το διαγωνισμό
9. Εάν κάποια από αυτές τις ρήτρες κριθεί παράνομη, άκυρη ή άλλως μη εκτελεστή, τότε θα
αποκοπεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και οι λοιπές
ρήτρες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/πληροφοριών: Όλες οι προσωπικές πληροφορίες
που δίνονται από τους συμμετέχοντες στο Διοργανωτή (συμπεριλαμβανομένου του
ονόματος, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή άλλων δεδομένων και τις
μοιράζονται με το Διοργανωτή, και τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαχείριση του
διαγωνισμού, ως μέρος της συμμετοχής ή για άλλο λόγο) απαιτούνται για τη διοίκηση, τη
διαχείριση και την υλοποίηση αυτού του διαγωνισμού. Για παράδειγμα, χρειάζονται
προσωπικά δεδομένα για σκοπούς όπως η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, η απονομή
βραβείων καθώς και η διάθεση των στοιχείων του νικητή στο κοινό. Τα προσωπικά
δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν έως ότου ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός,
αλλά οπωσδήποτε όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του
Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από τον Νικητή να παράσχει πρόσθετα
προσωπικά δεδομένα για τη διαχείριση του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα του νικητή θα
αποθηκευτούν εφόσον υπάρχει αδειοδότηση μεταξύ του διοργανωτή και του νικητή. Οι
συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να αποσύρουν και να διορθώνουν
τα προσωπικά τους δεδομένα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιταχθούν στη συλλογή ή
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να ζητήσουν την νομική δικαιολόγηση της

χρήσης ή της κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων από το Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να ζητήσουν τέτοια ενέργεια επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή στο στο
privacy@absolut.com. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τους
συμμετέχοντες υπόκεινται και θα αντιμετωπίζονται με τρόπο συμβατό με τους παρόντες
Όρους και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων του Διοργανωτή. Την
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διοργανωτή μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.absolut.com/se/legal/privacy-policy/.
11. Νικητής: Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο https://www.absolutmural.gr. Το
όνομα, και η συμμετοχή του νικητή θα γνωστοποιηθούν, αλλά δεν θα διατεθούν άλλες
πληροφορίες σχετικά με τον νικητή.
12. Κανόνες: Οι κανόνες του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν σε κάθε συμμετέχοντα έως την
31 Μαρτίου 2021 με πρόσβαση στον ιστότοπο (https://www.absolutmural.gr).

