
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ Sailor Jerry ” 

 

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την ATHENS VOICE Α.Ε. σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΜΒΥΞ 

Α.Ε. 

 

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους . 

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΑΜΒΥΞ Α.Ε.  και της ATHENS VOICE Α.Ε.  καθώς και οι συγγενείς τους έως 

πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.  

 

3. Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 07/05/19 

(περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), μέχρι 09/05/19  στις 14:00 μμ  (εφεξής η «Λήξη του 

Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως 

άκυρες.  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια 

διεξαγωγής του Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα 

ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα  https://www.athensvoice.gr   και 

θα γίνεται  ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της. 

 

4. Οι συμμετέχοντες για να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που θα τους δοθεί τα στοιχεία τους. 

        Τα στοιχεία αυτά είναι: όνομα, επίθετο, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και η  ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(e– mail). 
 
5. Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί ότι τόσο η Athens Voice όσο και η ΑΜΒΥΞ  μπορεί να ανακοινώσει 

τους νικητές στη σελίδα τους στα social media για προωθητικούς λόγους, χωρίς άλλη ενημέρωση και  
άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.   

 

6. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. 

 

 

7. Οι νικητές είναι δέκα (10). 
 
10  νικητές κερδίζουν από 1 tattoo από τον Tattoo Artist του Sailor Jerry και θα επιλέξουν από 
συγκεκριμένα σχέδια του Norman "Sailor Jerry" Collins,  maximum διάστασης 8-10 cm  (αναλόγως του 
σχεδίου).  

• Τα σχέδια που αναρτώνται στον ιστότοπο της Athens Voice και σε όλη την επικοινωνία του 
διαγωνισμού είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. 

• Θα γίνουν 3 tattoo τη μία ημέρα και 4 tattoo τις υπόλοιπες δύο ημέρες από Παρασκευή 10 
Μαΐου 2019 έως και την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στο κιόσκι του Sailor Jerry  στο  Athens Tattoo 
Convention σε προκαθορισμένες ώρες, κατόπιν συνεννόησης των διοργανωτών με τους 
νικητές. 

• Τα old school tattoos που θα κάνουν οι νικητές θα είναι από 5 
προκαθορισμένα old school σχέδια και θα επιλεγούν με τρόπο που ορίζει ο διοργανωτής. 

• Το tattoo θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με τον διοργανωτή του 
διαγωνισμού και αν ο νικητής δεν τηρήσει το «ραντεβού» του, το δώρο δεν μεταφέρεται σε 
άλλη ημέρα και ώρα. 
 

Οι 10 νικητές κερδίζουν και μία ατομική πρόσκληση για να εισέλθουν στον χώρο διεξαγωγής του Tattoo 
Convention την ημέρα που θα γίνει το tattoo τους. 

• Η πρόσκληση αφορά μόνο την  ημέρα που θα έχουν το ραντεβού με τον tattoo artist και όχι τις 
υπόλοιπες ημέρες. 

 
 
8. Θα κληρωθούν και 10 αναπληρωτές εκτός των 10 νικητών. 

 

https://www.athensvoice.gr/


9. Την κλήρωση και ενημέρωση των νικητών αναλαμβάνει η ATHENS VOICE Α.Ε.  Οι 10 νικητές θα 
ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.athensvoice.gr .H  κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της ATHENS VOICE, 
Xαριλάου Τρικούπη 22 μετά την λήξη του διαγωνισμού, την Πέμπτη 09/05/19 και ώρα 15:30 μ.μ. 

 

 

10. Σε καμία περίπτωση, τα δώρα δεν θα εξαργυρώνονται από τους νικητές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή 

τρίτους ούτε αντικαθίστανται. Οι διοργανώτριες εταιρείες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη  

για οποιοδήποτε γεγονός που κείται εκτός του ελέγχου τους κατ΄ αντικειμενική κρίση τόσο κατά την 

διάρκεια της ενέργειας όσο και μετά από αυτή  ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφερομένων  

τυχόν ελαττωμάτων  των δώρων της ενέργειας ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά 

οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με τα Δώρα εταιρείες, των συνεργατών ή προστεθέντων τους.  

 

11. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινωνήσουν  μέσα σε 4 ώρες μετά την ανακοίνωση των 

ονομάτων τους ή την επικοινωνία μέσω e-mail από την Athens Voice ,τα δώρα θα δοθούν στον 

επόμενο συμμετέχοντα (αναπληρωτή). H Διοργανώτρια εταιρεία oυδεμία ευθύνη φέρει  για άκαρπες 

προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα 

στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν δηλώσει στο ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

12. Οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να ανακαλέσουν ή να ακυρώσουν το διαγωνισμό ή να 

μεταβάλουν οποιονδήποτε όρο και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στην 

ιστοσελίδα www.athensvoice.gr χωρίς να υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά 

μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.  

 

 

 

13. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες 

δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΑΜΒΥΞ Α.Ε.  έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας 

είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την ΑΜΒΥΞ Α.Ε είτε από τις 

συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του 

διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς 

και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με 

διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας ΑΜΒΥΞ 

Α.Ε. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το 

Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε 

και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο 

ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία ΑΜΒΥΞ Α.Ε. 

 

14. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αποστέλλοντας e-mail, αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των 

αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 

 

15. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα 

δικαστήρια των Αθηνών. 

 

http://www.athensvoice.gr/
http://www.athensvoice.gr/

