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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΕΙ»

        

ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΜΠΤΗ, 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022 / HERON SINGLE MEMBER S.Α. ENERGY SERVICES - MONDAY, 15 DECEMBER 2022.

I. Οι παρόντες όροι συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι Συµµετοχής») βρίσκονται αναρτηµένοι στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» 
II. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συµµετοχής.
III. Τα δώρα του ∆ιαγωνισµού  είναι τα εξής:
- Οκτώ (8) signed official team shirts και δύο (2) signed official balls της ποδοσφαιρικής οµάδας του Ολυµπιακού.
Τα δώρα / η περιγραφή των δώρων ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις φωτογραφίες / περιγραφές που παρουσιάζονται σε αναρτήσεις στο 
πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε εξαγοράζονται µε χρήµατα.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των Όρων Συµµετοχής στην κλήρωση και ανάδειξη 
των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισµού.
Άρθρο 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 11526, µε ΑΦΜ 099810593, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό ΓΕΜΗ 005805601000 
(εφεξής η «∆ιοργανώτρια»), σε συνεργασία µε την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «SLEED I.K.E», ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αρκαδίας και 25ης Μαρτίου 83, Τ.Κ. 12132 (εφεξής «∆ιαφηµιστική»), επιθυµώντας να 
προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια 
«∆ιαγωνισµός που σκοράρει» (στο εξής «∆ιαγωνισµός») που θα διεξαχθεί µέσω του Προφίλ που διατηρεί η ∆ιοργανώτρια στο λογαριασµό της 
στο Instagram «heron.gr», η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/heron.gr/ (εφεξής «Προφίλ της 
∆ιοργανώτριας»).
Άρθρο 2: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
2.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος 
(εφεξής ο συµµετέχων θα αναφέρεται ως «Συµµετέχων» ή «Χρήστης»). 
2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό είναι ο Χρήστης να διαθέτει ενεργό και δηµόσιο (public) προσωπικό λογαριασµό 
στο Instagram, ο οποίος είναι και θα παραµείνει σύµφωνος µε όλους τους όρους χρήσης του Instagram. 
2.3. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι εργαζόµενοι της ∆ιοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθµού, οι 
σύζυγοι αυτών, καθώς και τα άτοµα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
Άρθρο 3: ∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού 
3.1. ∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ενάρξεως του ∆ιαγωνισµού, ήτοι από την Πέµπτη 15/12/2022 και ώρα Ελλάδος 
11:00 (εφεξής η «Ηµεροµηνία Ενάρξεως») έως και την ηµεροµηνία λήξεως αυτού ήτοι την ∆ευτέρα 03/04/2023 και ώρα Ελλάδος 12:00 (εφεξής 
η «Ηµεροµηνία Λήξεως»). Μετά την Ηµεροµηνία Λήξεως του ∆ιαγωνισµού ουδεµία δήλωση συµµετοχής σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται 
ως µηδέποτε πραγµατοποιηθείσα. 
3.2. Η κλήρωση για την απονοµή του ∆ώρου θα διεξαχθεί την Τρίτη 04/04/2023 και ώρα Ελλάδος 16:00 (η «Ηµεροµηνία Κληρώσεως»). 
3.3. Παραµένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή µεταθέσει την ώρα ή/και ηµέρα διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού ή/και της κλήρωσης. 
Άρθρο 4: Τρόπος Συµµετοχής 
4.1. Προκειµένου να συµµετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να κοινοποιήσουν στο Instagram profile τους σε story (στο εξής «Instagram Story») 
µία (1) φωτογραφία που θα βγάλουν στο ειδικά περίπτερο ΗΡΩΝ που θα έχει τοποθετηθεί σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο έξω από το γήπεδο 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ». Εκεί οι χρήστες καλούνται να:
4.1.1. Ακολουθήσουν το Προφίλ της ∆ιοργανώτριας («follow») στο Instagram
4.1.2. Αναρτήσουν στο προσωπικό τους προφίλ σε story τη φωτογραφία που έβγαλαν στο HΡΩΝ booth που θα έχει τοποθετηθεί σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο έξω από το γήπεδο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» σε επιλεγµένους ποδοσφαιρικούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήµατος που 
θα διεξαχθούν στο ανωτέρω γήπεδο  κατά το χρονικό διάστηµα από 15.12.2022 έως και 31.03.2023 µε mention @heron.gr, ώστε να λάβουν µέρος 
στην κλήρωση για να κερδίσουν το ∆ώρο κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συµµετοχής. 
4.2. Η ανάρτηση του Instagram Story, κατά τα ανωτέρω υπό 4.1, συνιστούν δήλωση συµµετοχής (εφεξής η «∆ήλωση Συµµετοχής») και 
ενεργοποιούν την συµµετοχή του Χρήστη στον ∆ιαγωνισµό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα 
συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του ∆ιαγωνισµού. Ο Συµµετέχων µπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγµή τη 
∆ήλωση Συµµετοχής του στον ∆ιαγωνισµό, αφαιρώντας το Ιnstagram Story του πριν το πέρας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα ανάρτησής του.
4.3. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να µην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συµµετοχή, της οποίας 
το περιεχόµενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της ∆ιοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη µε οποιονδήποτε τρόπο, 
αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συµµετοχή Χρήστη στον ∆ιαγωνισµό. 
4.4. Κάθε Συµµετέχων (που εµφανίζεται µε το ίδιο Instagram ID) µπορεί να συµµετάσχει µία (1) και µοναδική φορά κατά τη διάρκεια του 
∆ιαγωνισµού. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό δεν απαιτείται ο Συµµετέχων να είναι πελάτης της ∆ιοργανώτριας. 
Άρθρο 5: ∆ώρα 
5.1. Τα  δώρα που κληρώνονται στον ∆ιαγωνισµό (στο εξής το «∆ώρα») είναι τα εξής: 
- Οκτώ (8) signed official team shirts και δύο (2) signed official balls της ποδοσφαιρικής οµάδας του Ολυµπιακού.
5.2. Τα ∆ώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε µεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. Τα ∆ώρα 
προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειοµένης της εφαρµογής διατάξεων που θεµελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε 
πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της ∆ιοργανώτριας. Περαιτέρω η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ουδεµία ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε τα 
∆ώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
5.3. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης ∆ώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συµµετέχων δεν έχει τηρήσει 
οποιονδήποτε εκ των Όρων του ∆ιαγωνισµού. 
Άρθρο 6: Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή ∆ιαγωνισµού 
6.1. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ.
6.2. Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισµού θα διεξαχθεί κλήρωση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας https://simpliers.com/el/paich-
nidia/list. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα διεξάγει τυχαία κλήρωση κατά την οποία θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές και δέκα (10) 
επιλαχόντες, υπό την έννοια ότι ο εκάστοτε επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του θα αντικαθιστά τον εκάστοτε νικητή, κατά τη σειρά επίσης 
ανάδειξής του, σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν παραλάβει το δώρο του. Αφού γίνει η επιλογή µέσω της πλατφόρµας, η ∆ιαφηµιστική θα 
προχωρήσει σε επιβεβαίωση ότι οι κληρωθέντες Νικητές και Επιλαχόντες, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έγκυρη συµµετοχή τους στον 
∆ιαγωνισµό. Σε περίπτωση που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, 
η ∆ιαφηµιστική διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε εκ νέου διεξαγωγή της κλήρωσης µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ώστε να 
κληρωθούν νέος/νέοι νικητής/νικητές  και νέος/νέοι Επιλαχών/ Επιλαχόντες, ο/οι οποίος/-οι θα πληροί/-ούν όλες τις προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής.
6.3. Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί κάποιος εκ των νικητών οιουδήποτε  ∆ώρου,  εντός τριών (3) ηµερών από την Ηµεροµηνία Κληρώσεως θα 
ορίζεται νικητής ο επιλαχών. 
6.4. Τα στοιχεία των νικητών του ∆ιαγωνισµού, δηλαδή το Όνοµα Χρήστη («Instagram Username») και µόνον, θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο της 
∆ιοργανώτριας στο heron.gr και οi νικητής θα ενηµερωθεί από την ∆ιοργανώτρια µε σχετικό προσωπικό ηλεκτρονικό µήνυµα («inbox» στον 
προφίλ «Instagram» αυτού). Η ∆ιοργανώτρια για την παράδοση των ∆ώρων θα ζητά µε προσωπικό µήνυµα από  τον κάθε νικητή το πλήρες 
ονοµατεπώνυµό του, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και επιβεβαίωση ότι ο νικητής είναι ενήλικος µε την αστυνοµική του ταυτότητα. 
Η παράδοση του ∆ώρου στον νικητή θα ξεκινά µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και πλέον συγκεκριµένα αφού συγκεντρωθούν από την 
∆ιοργανώτρια τα στοιχεία του νικητή. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε έκαστο νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού 
διαστήµατος τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού προσωπικού ηλεκτρονικού µηνύµατος («inbox»), 

τότε ο εν λόγω νικητής χάνει οριστικά και αµετάκλητα κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου και τη θέση του νικητή καταλαµβάνει 
ο επιλαχών για τη συγκεκριµένη κλήρωση. Ο επιλαχών οµοίως, σε περίπτωση που το δώρο δεν παραληφθεί από τον νικητή, οφείλει να 
επικοινωνήσει εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή σε αυτόν προσωπικού ηλεκτρονικού µηνύµατος («inbox»), άλλως χάνει 
οριστικά κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και 
µε τον επιλαχόντα, τότε η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω ∆ώρο. Το ∆ώρο θα αποσταλεί 
απευθείας στον εκάστοτε νικητή, στη διεύθυνση που θα δηλώσει. Σε περίπτωση αδυναµίας του νικητή να παραλάβει το ∆ώρο του κατά τα ως άνω 
περιγραφόµενα, το ∆ώρο δύναται να παραλάβει νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο.
Άρθρο 7: Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία 
7.1. Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά 
διακριτικά της ∆ιοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε µέσου τροποποίηση, δηµοσίευση, µετάδοση, µεταβίβαση, αναπαραγωγή, 
διανοµή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή µε άλλον τρόπο εκµετάλλευση, εν όλω ή εν µέρει, του περιεχοµένου του ∆ιαγωνισµού. 
7.2. Περαιτέρω, η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αναρτήσεων των Συµµετεχόντων στον ∆ιαγωνισµό, στους 
οποίους Συµµετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δηµοσιοποιούν περιεχόµενο παράνοµο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει 
δικαιώµατα τρίτου.
Άρθρο 8: Λοιποί Όροι 
8.1. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τους όρους του ∆ιαγωνισµού χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι 
των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου. 
8.2. Η ∆ιοργανώτρια δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία εν γένει του Instagram, η οποία ενδεχοµένως έχει ως αποτέλεσµα την προσωρινή ή µόνιµη διακοπή της 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Η ∆ιοργανώτρια δεν εγγυάται ότι το Προφίλ της ∆ιοργανώτριας ή οι διακοµιστές µέσω των οποίων αυτή τίθεται στη 
διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήµια συστατικά. 
8.3. Η ∆ήλωση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, 
όπως ισχύει σήµερα, και του Κανονισµού ΕΕ 2016/679 σχετικά µε την  Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GPDR) για την επεξεργασία 
από τη ∆ιοργανώτρια των προσωπικών του δεδοµένων για σκοπούς συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού, τα 
σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. 
8.4. Η ∆ιοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή του νικητή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικά δίκτυα καθώς και να προβεί σε 
διαφηµιστική προβολή του σχετικού γεγονότος και για το λόγο αυτό θα ζητήσει την έγγραφη συναίνεση εκάστου νικητή για την προβολή του, ο 
οποίος θα κληθεί να υπογράψει σχετική δήλωση, στην οποία θα διευκρινίζεται ότι δε θα δικαιούται την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή 
αποζηµίωσης. Τυχόν άρνηση εκάστου νικητή να συναινέσει στα ανωτέρω, νοµιµοποιεί τη ∆ιοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού 
∆ώρου ή να την ανακαλέσει. 
8.5. Η ∆ιοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή («repost») των αναρτήσεων των Συµµετεχόντων που φέρουν το mention@heron.gr στα 
κοινωνικά της δίκτυα,  διευκρινίζοντας ότι οι Συµµετέχοντες δε θα δικαιούνται την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης. 
8.6. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε το ∆ιαγωνισµό, αποκλειστικά 
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στην Σελίδα της ∆ιοργανώτριας heron.gr.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΕΙ»

        

I. Οι παρόντες όροι συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι Συµµετοχής») βρίσκονται αναρτηµένοι στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» 
II. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συµµετοχής.
III. Τα δώρα του ∆ιαγωνισµού  είναι τα εξής:
- Οκτώ (8) signed official team shirts και δύο (2) signed official balls της ποδοσφαιρικής οµάδας του Ολυµπιακού.
Τα δώρα / η περιγραφή των δώρων ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις φωτογραφίες / περιγραφές που παρουσιάζονται σε αναρτήσεις στο 
πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε εξαγοράζονται µε χρήµατα.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των Όρων Συµµετοχής στην κλήρωση και ανάδειξη 
των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισµού.
Άρθρο 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 11526, µε ΑΦΜ 099810593, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό ΓΕΜΗ 005805601000 
(εφεξής η «∆ιοργανώτρια»), σε συνεργασία µε την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «SLEED I.K.E», ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αρκαδίας και 25ης Μαρτίου 83, Τ.Κ. 12132 (εφεξής «∆ιαφηµιστική»), επιθυµώντας να 
προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια 
«∆ιαγωνισµός που σκοράρει» (στο εξής «∆ιαγωνισµός») που θα διεξαχθεί µέσω του Προφίλ που διατηρεί η ∆ιοργανώτρια στο λογαριασµό της 
στο Instagram «heron.gr», η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/heron.gr/ (εφεξής «Προφίλ της 
∆ιοργανώτριας»).
Άρθρο 2: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
2.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος 
(εφεξής ο συµµετέχων θα αναφέρεται ως «Συµµετέχων» ή «Χρήστης»). 
2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό είναι ο Χρήστης να διαθέτει ενεργό και δηµόσιο (public) προσωπικό λογαριασµό 
στο Instagram, ο οποίος είναι και θα παραµείνει σύµφωνος µε όλους τους όρους χρήσης του Instagram. 
2.3. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι εργαζόµενοι της ∆ιοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθµού, οι 
σύζυγοι αυτών, καθώς και τα άτοµα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
Άρθρο 3: ∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού 
3.1. ∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ενάρξεως του ∆ιαγωνισµού, ήτοι από την Πέµπτη 15/12/2022 και ώρα Ελλάδος 
11:00 (εφεξής η «Ηµεροµηνία Ενάρξεως») έως και την ηµεροµηνία λήξεως αυτού ήτοι την ∆ευτέρα 03/04/2023 και ώρα Ελλάδος 12:00 (εφεξής 
η «Ηµεροµηνία Λήξεως»). Μετά την Ηµεροµηνία Λήξεως του ∆ιαγωνισµού ουδεµία δήλωση συµµετοχής σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται 
ως µηδέποτε πραγµατοποιηθείσα. 
3.2. Η κλήρωση για την απονοµή του ∆ώρου θα διεξαχθεί την Τρίτη 04/04/2023 και ώρα Ελλάδος 16:00 (η «Ηµεροµηνία Κληρώσεως»). 
3.3. Παραµένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή µεταθέσει την ώρα ή/και ηµέρα διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού ή/και της κλήρωσης. 
Άρθρο 4: Τρόπος Συµµετοχής 
4.1. Προκειµένου να συµµετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να κοινοποιήσουν στο Instagram profile τους σε story (στο εξής «Instagram Story») 
µία (1) φωτογραφία που θα βγάλουν στο ειδικά περίπτερο ΗΡΩΝ που θα έχει τοποθετηθεί σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο έξω από το γήπεδο 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ». Εκεί οι χρήστες καλούνται να:
4.1.1. Ακολουθήσουν το Προφίλ της ∆ιοργανώτριας («follow») στο Instagram
4.1.2. Αναρτήσουν στο προσωπικό τους προφίλ σε story τη φωτογραφία που έβγαλαν στο HΡΩΝ booth που θα έχει τοποθετηθεί σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο έξω από το γήπεδο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» σε επιλεγµένους ποδοσφαιρικούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήµατος που 
θα διεξαχθούν στο ανωτέρω γήπεδο  κατά το χρονικό διάστηµα από 15.12.2022 έως και 31.03.2023 µε mention @heron.gr, ώστε να λάβουν µέρος 
στην κλήρωση για να κερδίσουν το ∆ώρο κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συµµετοχής. 
4.2. Η ανάρτηση του Instagram Story, κατά τα ανωτέρω υπό 4.1, συνιστούν δήλωση συµµετοχής (εφεξής η «∆ήλωση Συµµετοχής») και 
ενεργοποιούν την συµµετοχή του Χρήστη στον ∆ιαγωνισµό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα 
συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του ∆ιαγωνισµού. Ο Συµµετέχων µπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγµή τη 
∆ήλωση Συµµετοχής του στον ∆ιαγωνισµό, αφαιρώντας το Ιnstagram Story του πριν το πέρας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα ανάρτησής του.
4.3. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να µην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συµµετοχή, της οποίας 
το περιεχόµενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της ∆ιοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη µε οποιονδήποτε τρόπο, 
αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συµµετοχή Χρήστη στον ∆ιαγωνισµό. 
4.4. Κάθε Συµµετέχων (που εµφανίζεται µε το ίδιο Instagram ID) µπορεί να συµµετάσχει µία (1) και µοναδική φορά κατά τη διάρκεια του 
∆ιαγωνισµού. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό δεν απαιτείται ο Συµµετέχων να είναι πελάτης της ∆ιοργανώτριας. 
Άρθρο 5: ∆ώρα 
5.1. Τα  δώρα που κληρώνονται στον ∆ιαγωνισµό (στο εξής το «∆ώρα») είναι τα εξής: 
- Οκτώ (8) signed official team shirts και δύο (2) signed official balls της ποδοσφαιρικής οµάδας του Ολυµπιακού.
5.2. Τα ∆ώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε µεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. Τα ∆ώρα 
προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειοµένης της εφαρµογής διατάξεων που θεµελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε 
πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της ∆ιοργανώτριας. Περαιτέρω η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ουδεµία ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε τα 
∆ώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
5.3. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης ∆ώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συµµετέχων δεν έχει τηρήσει 
οποιονδήποτε εκ των Όρων του ∆ιαγωνισµού. 
Άρθρο 6: Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή ∆ιαγωνισµού 
6.1. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ.
6.2. Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισµού θα διεξαχθεί κλήρωση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας https://simpliers.com/el/paich-
nidia/list. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα διεξάγει τυχαία κλήρωση κατά την οποία θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές και δέκα (10) 
επιλαχόντες, υπό την έννοια ότι ο εκάστοτε επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του θα αντικαθιστά τον εκάστοτε νικητή, κατά τη σειρά επίσης 
ανάδειξής του, σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν παραλάβει το δώρο του. Αφού γίνει η επιλογή µέσω της πλατφόρµας, η ∆ιαφηµιστική θα 
προχωρήσει σε επιβεβαίωση ότι οι κληρωθέντες Νικητές και Επιλαχόντες, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έγκυρη συµµετοχή τους στον 
∆ιαγωνισµό. Σε περίπτωση που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, 
η ∆ιαφηµιστική διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε εκ νέου διεξαγωγή της κλήρωσης µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ώστε να 
κληρωθούν νέος/νέοι νικητής/νικητές  και νέος/νέοι Επιλαχών/ Επιλαχόντες, ο/οι οποίος/-οι θα πληροί/-ούν όλες τις προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής.
6.3. Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί κάποιος εκ των νικητών οιουδήποτε  ∆ώρου,  εντός τριών (3) ηµερών από την Ηµεροµηνία Κληρώσεως θα 
ορίζεται νικητής ο επιλαχών. 
6.4. Τα στοιχεία των νικητών του ∆ιαγωνισµού, δηλαδή το Όνοµα Χρήστη («Instagram Username») και µόνον, θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο της 
∆ιοργανώτριας στο heron.gr και οi νικητής θα ενηµερωθεί από την ∆ιοργανώτρια µε σχετικό προσωπικό ηλεκτρονικό µήνυµα («inbox» στον 
προφίλ «Instagram» αυτού). Η ∆ιοργανώτρια για την παράδοση των ∆ώρων θα ζητά µε προσωπικό µήνυµα από  τον κάθε νικητή το πλήρες 
ονοµατεπώνυµό του, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και επιβεβαίωση ότι ο νικητής είναι ενήλικος µε την αστυνοµική του ταυτότητα. 
Η παράδοση του ∆ώρου στον νικητή θα ξεκινά µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και πλέον συγκεκριµένα αφού συγκεντρωθούν από την 
∆ιοργανώτρια τα στοιχεία του νικητή. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε έκαστο νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού 
διαστήµατος τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού προσωπικού ηλεκτρονικού µηνύµατος («inbox»), 

τότε ο εν λόγω νικητής χάνει οριστικά και αµετάκλητα κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου και τη θέση του νικητή καταλαµβάνει 
ο επιλαχών για τη συγκεκριµένη κλήρωση. Ο επιλαχών οµοίως, σε περίπτωση που το δώρο δεν παραληφθεί από τον νικητή, οφείλει να 
επικοινωνήσει εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή σε αυτόν προσωπικού ηλεκτρονικού µηνύµατος («inbox»), άλλως χάνει 
οριστικά κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και 
µε τον επιλαχόντα, τότε η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω ∆ώρο. Το ∆ώρο θα αποσταλεί 
απευθείας στον εκάστοτε νικητή, στη διεύθυνση που θα δηλώσει. Σε περίπτωση αδυναµίας του νικητή να παραλάβει το ∆ώρο του κατά τα ως άνω 
περιγραφόµενα, το ∆ώρο δύναται να παραλάβει νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο.
Άρθρο 7: Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία 
7.1. Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά 
διακριτικά της ∆ιοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε µέσου τροποποίηση, δηµοσίευση, µετάδοση, µεταβίβαση, αναπαραγωγή, 
διανοµή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή µε άλλον τρόπο εκµετάλλευση, εν όλω ή εν µέρει, του περιεχοµένου του ∆ιαγωνισµού. 
7.2. Περαιτέρω, η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αναρτήσεων των Συµµετεχόντων στον ∆ιαγωνισµό, στους 
οποίους Συµµετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δηµοσιοποιούν περιεχόµενο παράνοµο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει 
δικαιώµατα τρίτου.
Άρθρο 8: Λοιποί Όροι 
8.1. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τους όρους του ∆ιαγωνισµού χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι 
των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου. 
8.2. Η ∆ιοργανώτρια δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία εν γένει του Instagram, η οποία ενδεχοµένως έχει ως αποτέλεσµα την προσωρινή ή µόνιµη διακοπή της 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Η ∆ιοργανώτρια δεν εγγυάται ότι το Προφίλ της ∆ιοργανώτριας ή οι διακοµιστές µέσω των οποίων αυτή τίθεται στη 
διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήµια συστατικά. 
8.3. Η ∆ήλωση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, 
όπως ισχύει σήµερα, και του Κανονισµού ΕΕ 2016/679 σχετικά µε την  Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GPDR) για την επεξεργασία 
από τη ∆ιοργανώτρια των προσωπικών του δεδοµένων για σκοπούς συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού, τα 
σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. 
8.4. Η ∆ιοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή του νικητή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικά δίκτυα καθώς και να προβεί σε 
διαφηµιστική προβολή του σχετικού γεγονότος και για το λόγο αυτό θα ζητήσει την έγγραφη συναίνεση εκάστου νικητή για την προβολή του, ο 
οποίος θα κληθεί να υπογράψει σχετική δήλωση, στην οποία θα διευκρινίζεται ότι δε θα δικαιούται την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή 
αποζηµίωσης. Τυχόν άρνηση εκάστου νικητή να συναινέσει στα ανωτέρω, νοµιµοποιεί τη ∆ιοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού 
∆ώρου ή να την ανακαλέσει. 
8.5. Η ∆ιοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή («repost») των αναρτήσεων των Συµµετεχόντων που φέρουν το mention@heron.gr στα 
κοινωνικά της δίκτυα,  διευκρινίζοντας ότι οι Συµµετέχοντες δε θα δικαιούνται την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης. 
8.6. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε το ∆ιαγωνισµό, αποκλειστικά 
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στην Σελίδα της ∆ιοργανώτριας heron.gr.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΕΙ»

        

I. Οι παρόντες όροι συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι Συµµετοχής») βρίσκονται αναρτηµένοι στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» 
II. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συµµετοχής.
III. Τα δώρα του ∆ιαγωνισµού  είναι τα εξής:
- Οκτώ (8) signed official team shirts και δύο (2) signed official balls της ποδοσφαιρικής οµάδας του Ολυµπιακού.
Τα δώρα / η περιγραφή των δώρων ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις φωτογραφίες / περιγραφές που παρουσιάζονται σε αναρτήσεις στο 
πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε εξαγοράζονται µε χρήµατα.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των Όρων Συµµετοχής στην κλήρωση και ανάδειξη 
των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισµού.
Άρθρο 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 11526, µε ΑΦΜ 099810593, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό ΓΕΜΗ 005805601000 
(εφεξής η «∆ιοργανώτρια»), σε συνεργασία µε την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «SLEED I.K.E», ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αρκαδίας και 25ης Μαρτίου 83, Τ.Κ. 12132 (εφεξής «∆ιαφηµιστική»), επιθυµώντας να 
προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια 
«∆ιαγωνισµός που σκοράρει» (στο εξής «∆ιαγωνισµός») που θα διεξαχθεί µέσω του Προφίλ που διατηρεί η ∆ιοργανώτρια στο λογαριασµό της 
στο Instagram «heron.gr», η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/heron.gr/ (εφεξής «Προφίλ της 
∆ιοργανώτριας»).
Άρθρο 2: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
2.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος 
(εφεξής ο συµµετέχων θα αναφέρεται ως «Συµµετέχων» ή «Χρήστης»). 
2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό είναι ο Χρήστης να διαθέτει ενεργό και δηµόσιο (public) προσωπικό λογαριασµό 
στο Instagram, ο οποίος είναι και θα παραµείνει σύµφωνος µε όλους τους όρους χρήσης του Instagram. 
2.3. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι εργαζόµενοι της ∆ιοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθµού, οι 
σύζυγοι αυτών, καθώς και τα άτοµα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
Άρθρο 3: ∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού 
3.1. ∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ενάρξεως του ∆ιαγωνισµού, ήτοι από την Πέµπτη 15/12/2022 και ώρα Ελλάδος 
11:00 (εφεξής η «Ηµεροµηνία Ενάρξεως») έως και την ηµεροµηνία λήξεως αυτού ήτοι την ∆ευτέρα 03/04/2023 και ώρα Ελλάδος 12:00 (εφεξής 
η «Ηµεροµηνία Λήξεως»). Μετά την Ηµεροµηνία Λήξεως του ∆ιαγωνισµού ουδεµία δήλωση συµµετοχής σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται 
ως µηδέποτε πραγµατοποιηθείσα. 
3.2. Η κλήρωση για την απονοµή του ∆ώρου θα διεξαχθεί την Τρίτη 04/04/2023 και ώρα Ελλάδος 16:00 (η «Ηµεροµηνία Κληρώσεως»). 
3.3. Παραµένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή µεταθέσει την ώρα ή/και ηµέρα διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού ή/και της κλήρωσης. 
Άρθρο 4: Τρόπος Συµµετοχής 
4.1. Προκειµένου να συµµετάσχουν, οι Χρήστες θα πρέπει να κοινοποιήσουν στο Instagram profile τους σε story (στο εξής «Instagram Story») 
µία (1) φωτογραφία που θα βγάλουν στο ειδικά περίπτερο ΗΡΩΝ που θα έχει τοποθετηθεί σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο έξω από το γήπεδο 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ». Εκεί οι χρήστες καλούνται να:
4.1.1. Ακολουθήσουν το Προφίλ της ∆ιοργανώτριας («follow») στο Instagram
4.1.2. Αναρτήσουν στο προσωπικό τους προφίλ σε story τη φωτογραφία που έβγαλαν στο HΡΩΝ booth που θα έχει τοποθετηθεί σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο έξω από το γήπεδο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» σε επιλεγµένους ποδοσφαιρικούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήµατος που 
θα διεξαχθούν στο ανωτέρω γήπεδο  κατά το χρονικό διάστηµα από 15.12.2022 έως και 31.03.2023 µε mention @heron.gr, ώστε να λάβουν µέρος 
στην κλήρωση για να κερδίσουν το ∆ώρο κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συµµετοχής. 
4.2. Η ανάρτηση του Instagram Story, κατά τα ανωτέρω υπό 4.1, συνιστούν δήλωση συµµετοχής (εφεξής η «∆ήλωση Συµµετοχής») και 
ενεργοποιούν την συµµετοχή του Χρήστη στον ∆ιαγωνισµό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα 
συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του ∆ιαγωνισµού. Ο Συµµετέχων µπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγµή τη 
∆ήλωση Συµµετοχής του στον ∆ιαγωνισµό, αφαιρώντας το Ιnstagram Story του πριν το πέρας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα ανάρτησής του.
4.3. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να µην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συµµετοχή, της οποίας 
το περιεχόµενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της ∆ιοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη µε οποιονδήποτε τρόπο, 
αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συµµετοχή Χρήστη στον ∆ιαγωνισµό. 
4.4. Κάθε Συµµετέχων (που εµφανίζεται µε το ίδιο Instagram ID) µπορεί να συµµετάσχει µία (1) και µοναδική φορά κατά τη διάρκεια του 
∆ιαγωνισµού. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό δεν απαιτείται ο Συµµετέχων να είναι πελάτης της ∆ιοργανώτριας. 
Άρθρο 5: ∆ώρα 
5.1. Τα  δώρα που κληρώνονται στον ∆ιαγωνισµό (στο εξής το «∆ώρα») είναι τα εξής: 
- Οκτώ (8) signed official team shirts και δύο (2) signed official balls της ποδοσφαιρικής οµάδας του Ολυµπιακού.
5.2. Τα ∆ώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε µεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. Τα ∆ώρα 
προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειοµένης της εφαρµογής διατάξεων που θεµελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε 
πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της ∆ιοργανώτριας. Περαιτέρω η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ουδεµία ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε τα 
∆ώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
5.3. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης ∆ώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συµµετέχων δεν έχει τηρήσει 
οποιονδήποτε εκ των Όρων του ∆ιαγωνισµού. 
Άρθρο 6: Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή ∆ιαγωνισµού 
6.1. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ.
6.2. Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισµού θα διεξαχθεί κλήρωση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας https://simpliers.com/el/paich-
nidia/list. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα διεξάγει τυχαία κλήρωση κατά την οποία θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές και δέκα (10) 
επιλαχόντες, υπό την έννοια ότι ο εκάστοτε επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του θα αντικαθιστά τον εκάστοτε νικητή, κατά τη σειρά επίσης 
ανάδειξής του, σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν παραλάβει το δώρο του. Αφού γίνει η επιλογή µέσω της πλατφόρµας, η ∆ιαφηµιστική θα 
προχωρήσει σε επιβεβαίωση ότι οι κληρωθέντες Νικητές και Επιλαχόντες, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έγκυρη συµµετοχή τους στον 
∆ιαγωνισµό. Σε περίπτωση που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, 
η ∆ιαφηµιστική διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε εκ νέου διεξαγωγή της κλήρωσης µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ώστε να 
κληρωθούν νέος/νέοι νικητής/νικητές  και νέος/νέοι Επιλαχών/ Επιλαχόντες, ο/οι οποίος/-οι θα πληροί/-ούν όλες τις προϋποθέσεις έγκυρης 
συµµετοχής.
6.3. Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί κάποιος εκ των νικητών οιουδήποτε  ∆ώρου,  εντός τριών (3) ηµερών από την Ηµεροµηνία Κληρώσεως θα 
ορίζεται νικητής ο επιλαχών. 
6.4. Τα στοιχεία των νικητών του ∆ιαγωνισµού, δηλαδή το Όνοµα Χρήστη («Instagram Username») και µόνον, θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο της 
∆ιοργανώτριας στο heron.gr και οi νικητής θα ενηµερωθεί από την ∆ιοργανώτρια µε σχετικό προσωπικό ηλεκτρονικό µήνυµα («inbox» στον 
προφίλ «Instagram» αυτού). Η ∆ιοργανώτρια για την παράδοση των ∆ώρων θα ζητά µε προσωπικό µήνυµα από  τον κάθε νικητή το πλήρες 
ονοµατεπώνυµό του, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και επιβεβαίωση ότι ο νικητής είναι ενήλικος µε την αστυνοµική του ταυτότητα. 
Η παράδοση του ∆ώρου στον νικητή θα ξεκινά µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και πλέον συγκεκριµένα αφού συγκεντρωθούν από την 
∆ιοργανώτρια τα στοιχεία του νικητή. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε έκαστο νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού 
διαστήµατος τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού προσωπικού ηλεκτρονικού µηνύµατος («inbox»), 

τότε ο εν λόγω νικητής χάνει οριστικά και αµετάκλητα κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου και τη θέση του νικητή καταλαµβάνει 
ο επιλαχών για τη συγκεκριµένη κλήρωση. Ο επιλαχών οµοίως, σε περίπτωση που το δώρο δεν παραληφθεί από τον νικητή, οφείλει να 
επικοινωνήσει εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή σε αυτόν προσωπικού ηλεκτρονικού µηνύµατος («inbox»), άλλως χάνει 
οριστικά κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και 
µε τον επιλαχόντα, τότε η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω ∆ώρο. Το ∆ώρο θα αποσταλεί 
απευθείας στον εκάστοτε νικητή, στη διεύθυνση που θα δηλώσει. Σε περίπτωση αδυναµίας του νικητή να παραλάβει το ∆ώρο του κατά τα ως άνω 
περιγραφόµενα, το ∆ώρο δύναται να παραλάβει νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο.
Άρθρο 7: Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία 
7.1. Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά 
διακριτικά της ∆ιοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε µέσου τροποποίηση, δηµοσίευση, µετάδοση, µεταβίβαση, αναπαραγωγή, 
διανοµή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή µε άλλον τρόπο εκµετάλλευση, εν όλω ή εν µέρει, του περιεχοµένου του ∆ιαγωνισµού. 
7.2. Περαιτέρω, η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αναρτήσεων των Συµµετεχόντων στον ∆ιαγωνισµό, στους 
οποίους Συµµετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δηµοσιοποιούν περιεχόµενο παράνοµο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει 
δικαιώµατα τρίτου.
Άρθρο 8: Λοιποί Όροι 
8.1. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τους όρους του ∆ιαγωνισµού χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι 
των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου. 
8.2. Η ∆ιοργανώτρια δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία εν γένει του Instagram, η οποία ενδεχοµένως έχει ως αποτέλεσµα την προσωρινή ή µόνιµη διακοπή της 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Η ∆ιοργανώτρια δεν εγγυάται ότι το Προφίλ της ∆ιοργανώτριας ή οι διακοµιστές µέσω των οποίων αυτή τίθεται στη 
διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήµια συστατικά. 
8.3. Η ∆ήλωση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, 
όπως ισχύει σήµερα, και του Κανονισµού ΕΕ 2016/679 σχετικά µε την  Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GPDR) για την επεξεργασία 
από τη ∆ιοργανώτρια των προσωπικών του δεδοµένων για σκοπούς συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού, τα 
σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. 
8.4. Η ∆ιοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή του νικητή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικά δίκτυα καθώς και να προβεί σε 
διαφηµιστική προβολή του σχετικού γεγονότος και για το λόγο αυτό θα ζητήσει την έγγραφη συναίνεση εκάστου νικητή για την προβολή του, ο 
οποίος θα κληθεί να υπογράψει σχετική δήλωση, στην οποία θα διευκρινίζεται ότι δε θα δικαιούται την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή 
αποζηµίωσης. Τυχόν άρνηση εκάστου νικητή να συναινέσει στα ανωτέρω, νοµιµοποιεί τη ∆ιοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού 
∆ώρου ή να την ανακαλέσει. 
8.5. Η ∆ιοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή («repost») των αναρτήσεων των Συµµετεχόντων που φέρουν το mention@heron.gr στα 
κοινωνικά της δίκτυα,  διευκρινίζοντας ότι οι Συµµετέχοντες δε θα δικαιούνται την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης. 
8.6. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε το ∆ιαγωνισµό, αποκλειστικά 
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στην Σελίδα της ∆ιοργανώτριας heron.gr.


