
Δώρα
Οι πρώτοι 10 σε βαθμολογία μπαίνουν στην κλήρωση για ένα (01) iPad Mini 2 16GB.

Όλοι οι χρήστες που επιτυχημένα ολοκληρώνουν τη διαδικασία όπως περιγράφεται στην 
εφαρμογή μπαίνουν στην κλήρωση για να κερδίζουν:

1. Ένα (01) πρόγραμμα ανηλίκων για την καλοκαιρινή περίοδο
2. Ένα (01) οκτάμηνο πρόγραμμα ενηλίκων για απόκτηση lower

Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από το κέντρο ξένων γλωσσών “Δέσποινα Μιχ. Γριβάκη” 
Langauage Center, Λεωφόρος Κνωσού & Νάθενα 259, Τ.Κ 71409. Τα δώρα δεν θα 
αποσταλούν ταχυδρομικά. Για την παραλαβή απαιτείται η φυσική παρουσία του νικητή.

Τα δώρα της κλήρωσης δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους. To αντίτιμο των δώρων 
δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μετρητά ή με οποιασδήποτε άλλης μορφής ανταπόδοση.

Μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ανάδειξη του νικητή και της μη εμφάνισης αυτού 
για την παραλαβή του δώρου η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κληρώσει εκ νέου τα 
έπαθλα στους εναπομείναντες συμμετέχοντες στην ενέργεια.

Όροι Χρήσης
Η Facebook εφαρμογή “Μαθαίνω την κουλτούρα, μιλάω τη γλώσσα” αποτελεί μια 
προωθητική ενέργεια των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών “Δέσποινα Μιχ. Γριβάκη” 
Langauage Center, Λεωφόρος Κνωσού & Νάθενα 259, Τ.Κ 71409, τηλ 2810320906, 
info@language-center.gr από εδώ και πέρα καλούμενο ως 'Εταιρία'.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να γίνει έως τις 11/01/2016 ώρα 
13:59 ακριβώς. Όλες οι συμμετοχές μετά από αυτή την ημερομηνία και ώρα θα θεωρούνται 
άκυρες. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρίας την ημέρα λήξης της 
προωθητικής ενέργειας.



Η προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη για τους φίλους της σελίδας μας στο Facebook που 
επιτυχημένα συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας δεν 
επιτρέπεται να λάβουν μέρος. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πως 
έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους χρήσης που αναφέρονται στο παρόν. Στην 
προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να συμπληρώσουν μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) και ένα τηλεφωνικό αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί για την 
ενημέρωση των τυχερών. Κάθε χρήστης που ολοκληρώνει επιτυχημένα αυτήν τη 
διαδικασία αποκτά μία (01) συμμετοχή στην κλήρωση.

Oι τυχεροί φίλοι της σελίδας που θα κερδίσουν ένα από τα τρία μεγάλα δώρα της 
προωθητικής ενέργειας θα ενημερωθούν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που 
καταχώρησαν στη φόρμα της εφαρμογής και το όνομά τους θα ανακοινωθεί στην σελίδα 
μας στο Facebook.

Οι χρήστες που συμμετέχουν με περισσότερα από ένα προφίλ ή με ψεύτικα προφίλ θα 
αποκλείονται οριστικά από την ενέργεια και η βαθμολογία τους θα διαγράφεται.

Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της προωθητικής ενέργειας ή η χρήση άσεμνης 
γλώσσας θα προκαλέσουν τον άμεσο αποκλεισμό των παραβατών από την κλήρωση και 
απαγόρευση της εισόδου αυτών στη Facebook σελίδα της Εταιρίας.

Η διαχείριση της Εταιρίας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης που 
υπάρχουν στο παρόν έγγραφο, ή και να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια για 
οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς κανένα απολύτως λόγο, χωρίς καμία προειδοποίηση 
οποιαδήποτε στιγμή.

Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των 
συμμετεχόντων για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα 
τηρείται με αυτά από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. 
Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την 
επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει. Tέλος, η 
συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των παραπάνω όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε 
σχετική αξίωση έναντι της Εταιρίας.ω


