
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛHΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
RUNTOGETHER 2017 powered by INTERSPORT 
and Saucony.  

 

1] Αντικείμενο του προγράμματος. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTERSPORT 

ATHLETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, 

οδός Σωρού αρ.18-20  με ΑΦΜ : 099757685 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, περαιτέρω ο 

«Διοργανωτής», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα 

προωθητική ενέργεια με τίτλο «Κλήρωση δώρων για το Runtogether 2017 powered by 

INTERSPORT and Saucony» (εφεξής το «Πρόγραμμα») και δώρα τέσσερις (4) 

δωροεπιταγές INTERSPORT (για 2 ζευγάρια νικητών) αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη 

για εξαργύρωση από τα καταστήματα INTERSPORT, 10 διπλές μηνιαίες συνδρομές από 

το γυμναστήριο the concept (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 403, Ηλιούπολη), 8 ζευγάρια 

παπούτσια Saucony Kinvara 7 (για 4 ζευγάρια συμμετεχόντων). Σκοπός των παρόντων 

αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των Όρων 

Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος. 

2] Από το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της 

INTERSPORT , καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και σύζυγοι αυτών καθώς 

και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

 

3] Στο Πρόγραμμα θα συμμετάσχουν όλοι οι δρομείς που δήλωσαν  συμμετοχή  

,ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, έλαβαν αριθμό συμμετοχής και έτρεξαν στον αγώνα 

«RUNTOGETHER powered by INTERSPORT and Saucony», που πραγματοποιήθηκε 

στις 28 Μαΐου 2017. 

 

4] Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω 

αναφέρονται, η INTERSPORT δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο 

του Προγράμματος, ακόμα και κατά την απονομή του δώρου στο νικητή. 

  

 

5]  Για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος θα διεξαχθεί στις 19/06/2017 και 

ώρα 18.00, κλήρωση (ως κάτωθι αναφέρεται). Στην κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν 

δεκαέξι ζευγάρια νικητών(16) και πέντε (5) ζευγάρια επιλαχόντων. 

 

Ειδικότερα, στις 19/06/2017, στις 18.00 στα γραφεία του Διοργανωτή, Σωρού 18-20, 

Μαρούσι θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του 

προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της 

προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η 

INTERSPORT διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με 

προηγούμενη, προ εικοσιτεσσάρων ωρών, ανακοίνωσή της στη σελίδα Facebook της 

INTERSPORT . Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία 



εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου 

παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και των επιλαχόντων. 

  

6] Η INTERSPORT, στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να διαθέσει 

στους νικητές της κλήρωσης τα ανωτέρω  υπό (1) δώρα,  εφεξής τα «Δώρα». Τα 

ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα του Facebook του RUNTOGETHER 

καθώς και στο www.runtogether.gr, παράλληλα θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς όλοι οι 

νικητές, προκειμένου να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένη διαδικασία και στοιχεία 

επικοινωνίας για την παραλαβή των Δώρων.  

 

 

7]   Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται 

από τον κάθε νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου) για τη 

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας αλλά και για την παραλαβή των Δώρων 

τους. Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν τα Δώρα τους από το κατάστημα SAUCONY 

Λ.Κηφισίας 300, Ν.Ψυχικό, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση 

των προσωπικών τους στοιχείων.    

Αν ο νικητής δεν γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία ή δηλώσει ότι δεν 

αποδέχεται το δώρο του, τότε το δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.  

Εάν από την γνωστοποίηση ή την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται 

νικητής ο πρώτος επιλαχών. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων 

υποχρεώσεων της INTERSPORT και την παράδοση των Δώρων, τα ως άνω στοιχεία θα 

καταστρέφονται. 

  

8] Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των 

στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή 

παρέχει δικαίωμα στην INTERSPORT να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.  

 

9] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής των δώρων, μπορεί 

να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες 

όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

 

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, 

 

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον 

νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, 

 

(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία. 

  

10] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 

σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της INTERSPORT. 

 



11] Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάστασή τους με άλλα. 

 

12] Η INTERSPORT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον 

αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. 

 

13] Η ευθύνη της INTERSPORT περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων Δώρων. 

 

14] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων 

κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της INTERSPORT παύει να υφίσταται. Η 

INTERSPORT δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

Συμμετεχόντων. 

  

15] Η INTERSPORT διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει 

φωτογραφίες των νικητών στη Facebook σελίδα της INTERSPORT, σε οποιοδήποτε 

έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, Internet 

και Social Media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση 

κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Οι νικητές 

αποδέχονται με την συμμετοχή τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθενται με 

την παραλαβή των Δώρων τους για την χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε 

σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών 

τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την INTERSPORT, χωρίς άλλη απαίτηση 

ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και 

σε όλα τα μέσα. 

 

16] Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι 

αναρτημένοι στο website του Runtogether. (www.runtogether.gr)  

17] H INTERSPORT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη 

δημοσίευση των τροποποιημένων όρων  στο website του RunTogether 

(www.runtogether.gr). Η INTERSPORT δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη 

αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη 

παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της INTERSPORT. 

  

18] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά 

σχετικά με το Πρόγραμμα  θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των 

Αθηνών. 

 

19] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα  αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα 

δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των 

στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του 

Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το 

Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε 

http://www.runtogether.gr/
http://www.runtogether.gr/


στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός 

ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των Δώρων. Τα 

προσωπικά στοιχεία των νικητών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά 

στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. 

Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. 

 

 

 


