ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Έπαθλο
Ο διαγωνισμός έχει ως 1ο έπαθλο την παροχή ενός τουριστικού πακέτου διακοπών για οικογένεια με άτομο με
αυτισμό δωρεάν (έως 3 άτομα) και όλες οι υπόλοιπες για οικογένειες με άτομο με αυτισμό (έως 3 άτομα) που
θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα λάβουν έκπτωση της τάξεως του 25%. Οι νικητές θα
αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί στις 09/08/2016 στις 12:ΟΟ μμ.
Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονή στο Ξενοδοχείο EYBOΪΚΗ ΑΚΤΗ (http://www.evvoiki-akti.gr) για
4 ημέρες- 3 νύχτες με ημιδιατροφή για έως 3 άτομα/ οικογένεια το χρονικό διάστημα 25/8/2016-28/8/2016 και το
σύνολο των δραστηριοτήτων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στο παράρτημα Α.

2. Διάρκεια
Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 28/07/2016 έως και τις 08/08/2016 στις 23:59
μμ..

3.Δικαίωμα συμμετοχής - Προϋποθέσεις
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι γονείς και οι κηδεμόνες ατόμων με αυτισμό, ενήλικές
στο φάσμα του αυτισμού εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα.
3.2 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των
στοιχείων του. Η A Million Senses P.C (IKE) διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε
οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή
αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3.3 Η A Million Senses P.C. (IKE) επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσει
οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του
δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Διαδικασία - κλήρωση
4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 09/08/2016 στις 12:00 πμ. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν
από τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας random.org μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν
κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθεί διαδοχικά μια οικογένεια νικήτρια για το 1ο έπαθλο και μια
επιλαχούσα. Οι υπόλοιπες οικογένειες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν την έκπτωση του 25%
νικήτριες ως λαμβάνουσες το 2ου έπαθλο.
4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που
έχουν δηλώσει, την οποία έχουν κοινοποιήσει στην A Million Senses P.C (IKE), εντός 3 ημερών από την
ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.
Τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο
www.amillionseses.com (facebook και twitter) αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους
διοργανωτές, σύμφωνα με τον όρο 5 του παρόντος.
4.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί
για οιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του
παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα
αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και
σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 13/08/2016 το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών
αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά τις
15/08/2016 απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση
μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν
καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

4.4 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με
άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.
4.5 Η δωρεάν διαμονή σε κάποιους από τους προορισμούς, οι οποίοι παρέχονται, μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε συγκεκριμένο διάστημα και αναφέρεται ρητώς στο διαγωνισμό και σύμφωνα πάντα με τη διαθεσιμότητα
του ξενοδοχείου, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον ξενοδόχο για
την επιβεβαίωση της ημερομηνίας.

5. Διαφημιστική προβολή
Η Α Million Senses P.C δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική
εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και σύμφωνα με το καταστατικό
σκοπό αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων των επιτυχόντων,
αλλά και η προβολή της εμπειρίας τους των νικητών από το χρήση του τουριστικό πακέτο, στο οποίο
συμμετείχαν. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω
προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και
ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους, άλλως και όλως
επικουρικά παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση τους.

6. Τροποποιήσεις
Τροποποιήσεις από μέρους της A Million Senses P.C (IKE) των όρων, της διάρκειας ή του είδους των
προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της
ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα ανακοινωθούν
στην ιστοσελίδα www.amillionsenses.com.
7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην
ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα
σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την A Million Senses P.C (IKE) ή από τις
συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και
άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές
ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.
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 τη διοργανώτρια εταιρεία.
8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.
9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό
επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Χίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

4 ήμερο στην Εύβοια
Η A million Senses ταξιδεύει με οικογένειες για τέσσερις μέρες στην όμορφη Εύβοια. Δημιουργήσαμε ένα
πρόγραμμα διακοπών και ξεγνοιασιάς σχεδιασμένο με αγάπη και φροντίδα για το μέλος της οικογένειας που
είναι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια.

Περίοδος υλοποίησης
Εύβοια: 25/8/2016 έως 28/8/2016 (4 μέρες- 3 διανυκτερεύσεις)
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Πέμ 25/8

Πρωί

Απόγευμα

Άφιξη

17:30-20:30 Γνωριζόμαστε με παιχνίδια
στη θάλασσα και την παραλία

Πρώτη γνωριμία με το παιδί
Παρ 26/8

10:30-13:30 Παιχνίδια στη θάλασσα και την
παραλία

17:30-20:30 Περιπλανιόμαστε στα
σοκάκια και γνωρίζουμε το χωριό

Σάβ 27/8

10:30-13:30 Παιχνίδια στη θάλασσα και την
παραλία

17:30-20:30 Κατασκευάζουμε με τα
χέρια μας καλοκαιρινά αναμνηστικά

Κυρ 28/8

10:30-12:30 Παιχνίδια αποχαιρετισμού

Διαμονή στο Ξενοδοχείο EYBOΪΚΗ ΑΚΤΗ (http://www.evvoiki-akti.gr)

ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
A) Δίκλινο δωμάτιο
B) Δίκλινο δωμάτιο για 2 ενήλικες και ένα παιδί έως 12 ετών
Γ) Τρίκλινο δωμάτιο
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-

Διαμονή σε δωμάτιο με πρωινό και ημιδιατροφή.
Σειρά δραστηριοτήτων.
Μικρό σνακ σε κάθε δραστηριότητα.
24-ωρη υπηρεσία ειδοποίησης συνεργάτη μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Early check in 25/8/2016: 11:00 π.μ.-Late checkout 28/8/2016: 17:00 μ.μ.

Προαιρετικές παροχές:
-

Ομαδικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθημερινά 20:30-22:30.
Υποστήριξη οικογένειας και φύλαξη ατόμου στο φάσμα του αυτισμού.
Εκδρομές για όλη την οικογένεια, με δυνατότητα συνοδού.
Δυνατότητα κάλυψης πρόσθετων απαιτήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας.

H ασφάλεια αστικής/ταξιδιωτικής ευθύνης δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο συμμετοχής, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://form.jotformeu.com/61683789414367

Η ομάδα της AMS παραμένει πάντα στη διάθεσή σας
A million senses - Ξεχωριστές διακοπές για ξεχωριστούς ανθρώπους

