Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
στον Διαγωνισμό
«Πρόβλεψε και κέρδισε!»
1. Διοργανωτής
1.1. Η Cytavision διοργανώνει εβδομαδιαίο Διαγωνισμό με ονομασία «Πρόβλεψε και
κέρδισε!»
1.2. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διενέργεια του Διαγωνισμού είναι η Cyta.
Η Cytavision είναι η εμπορική επωνυμία της συνδρομητικής τηλεόρασης της Cyta.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:
(α) είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου,
(β) θα προβλέψουν σωστά την έκβαση των όλων αγώνων της αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος Cyta, επιλέγοντας 1 - Χ – 2,
(γ) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
(δ) είναι υφιστάμενοι συνδρομητές στο πακέτο Super Pack της Cytavision (αφορά τους
νικητές για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τα εισιτήρια γηπέδου για τους τελικούς
ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Champions League και του UEFA Europa League)
2.2. Από τη διεκδίκηση των δώρων του Διαγωνισμού εξαιρούνται:
(α) το προσωπικό της Cyta (μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και
υπάλληλοι θυγατρικών) και οι συνταξιούχοι υπάλληλοί της
(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με το προσωπικό της Cyta (όπως ορίζεται στο
2.2.(α) πιο πάνω), καθώς και οι σύζυγοί τους
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού,
συμμετέχοντα ο οποίος έχει προβεί ή προβαίνει σε δυσφημιστικά ή υβριστικά ή
προσβλητικά σχόλια προς το Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του
Διοργανωτή.
3. Διαδικασία Συμμετοχής
3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εβδομαδιαίο Διαγωνισμό θα πρέπει να
επισκεφθούν τον διαδικτυακό ιστότοπο www.cyta.com.cy/football-quiz, να προβλέψουν
σωστά την έκβαση των αγώνων της αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyta, επιλέγοντας
1 - Χ - 2 και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο).
3.2. Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις δυσφημιστικές, υβριστικές, προσβλητικές και γενικά
αντίθετες στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
3.3. Ο κάθε συμμετέχοντας δεν θα μπορεί να λάβει μέρος δεύτερη φορά την ίδια εβδομάδα με
την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
4. Διάρκεια Διαγωνισμού
4.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 22 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και (α) τις
04/05/2019 (στις 12:00 το μεσημέρι) για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τα εισιτήρια γηπέδου
για τους τελικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Champions League και του UEFA
Europa League και (β) μέχρι την εκπομπή της τελευταίας αγωνιστικής του Πρωταθλήματος
Cyta 2018-2019.
4.2. Κάθε εβδομάδα, ο Διαγωνισμός θα ξεκινά τη Δευτέρα στις 14:00 και θα τελειώνει το
Σάββατο στις 14:00.

5. Δώρα Διαγωνισμού
5.1. Κάθε εβδομάδα, θα αναδεικνύεται ένας νικητής που θα κερδίζει ένα δωροκουπόνι αξίας
€100 από τα καταστήματα Cyta.
5.2. Κατά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα αναδειχθούν δύο μεγάλοι νικητές που θα
κερδίσουν:
(α) ένα πακέτο ταξιδίου για 2 άτομα για τον τελικό του UEFA Champions League που θα
γίνει στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το Σάββατο 01/06/2019, το οποίο περιλαμβάνει 2
αεροπορικά εισιτήρια μετ΄επιστροφής σε οικονομική θέση, διαμονή για 2 βράδια σε
ξενοδοχείο 4* ή 5* αστέρων, εισιτήρια σε προνομιούχα θέση στο γήπεδο, καθώς και
μετακινήσεις από και προς, το αεροδρόμιο στο εξωτερικό, το ξενοδοχείο και το γήπεδο.
(β) ένα πακέτο ταξιδίου για 2 άτομα για τον τελικό του UEFA Europa League που θα γίνει
στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, την Τετάρτη 29/05/2019, το οποίο περιλαμβάνει
αεροπορικά εισιτήρια μετ΄επιστροφής σε οικονομική θέση, διαμονή για 2 βράδια σε
ξενοδοχείο 4* ή 5* αστέρων, εισιτήρια σε προνομιούχα θέση στο γήπεδο, καθώς και
μετακινήσεις από και προς, το αεροδρόμιο στο εξωτερικό, το ξενοδοχείο και το γήπεδο.
6. Διαδικασία Κλήρωσης
6.1. Στην εβδομαδιαία κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι όσοι έχουν προβλέψει
ορθά την έκβαση όλων των αγώνων της αγωνιστικής για την οποία συμμετείχαν στον
Διαγωνισμό.
6.2. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας συμμετέχοντες σε κάθε αγωνιστική
που να έχουν προβλέψει ορθά την έκβαση όλων των αγώνων της αγωνιστικής ή των
περισσότερων (σε περίπτωση που κανένας συμμετέχοντας δεν πρόβλεψε ορθά όλα τα
αποτελέσματα), θα διεξάγεται κλήρωση ανάδειξης ενός.
6.3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έστω ένας συμμετέχοντας που να έχει προβλέψει ορθά
και τα 6 αποτελέσματα της αγωνιστικής, τότε δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα
έχουν όλοι όσοι πρόβλεψαν ορθά τα 5 από τα 6 αποτελέσματα κ.ο.κ.
6.4. Η εβδομαδιαία κλήρωση θα διεξάγεται από την ομάδα της εκπομπής, κάθε Δευτέρα βράδυ
κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μέσω της ιστοσελίδας κληρώσεων www.random.org
6.5. Στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα των ταξιδιωτικών πακέτων για τους τελικούς UEFA
Champions League και UEFA Europa League, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι όσοι
έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα εβδομαδιαίο διαγωνισμό και είναι υφιστάμενοι
συνδρομητές στο πακέτο Super Pack της Cytavision.
6.6. Η κλήρωση για τα μεγάλα δώρα των ταξιδιωτικών πακέτων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 6
Μαΐου 2019 στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Δασούπολη, στο Τμήμα Τεχνολογίας και
Πληροφορικής, υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Cyta.
6.7. Ο νικητής κάθε αγωνιστικής, καθώς και οι μεγάλοι νικητές των ταξιδιωτικών πακέτων, θα
ανακοινώνονται στην αθλητική εκπομπή της Cytavision «Ώρα για Μπάλα» κάθε Δευτέρα.
6.8. Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός της επόμενης μέρας (Τρίτης) τηλεφωνικώς στο κινητό
τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και θα πρέπει να
ανταποκριθούν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση θα
απωλέσουν το δικαίωμα απόκτησης του δώρου, το οποίο θα προσφέρεται στον πρώτο
επιλαχόντα κ.ο.κ.
6.9. Κάθε βδομάδα θα κληρώνονται τέσσερις (4) επιλαχόντες. Για τα μεγάλα δώρα των δύο
ταξιδιωτικών πακέτων, θα κληρωθούν τέσσερις (4) επιλαχόντες ανά δώρο.

6.10.Τα ονόματα των νικητών θα αναρτούνται στην επίσημη σελίδα της Cyta στο Facebook και
στην εταιρική ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/contests
7. Διαδικασία παραλαβής Δώρου
7.1. Το κάθε δώρο θα πρέπει να παραληφθεί από τον κάθε νικητή αυτοπροσώπως στον χώρο
που θα συμφωνηθεί, αφού επιδείξει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
7.2. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να συνοδεύεται από τον
κηδεμόνα του ή να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση /αποδοχή του, στην περίπτωση
που δεν συνοδεύεται κατά την παραλαβή του δώρου.
7.3. Όσον αφορά τα μεγάλα δώρα των ταξιδιωτικών πακέτων, η παράδοσή τους θα γίνει σε
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Δασούπολη, σε
ημερομηνία για την οποία οι τυχεροί θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
8. Γενικοί όροι Διαγωνισμού
8.1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα, δεν μπορούν
να ανταλλαγούν με άλλο δώρο και δεν μπορούν να μεταπωληθούν σε τρίτους ή να τύχουν
οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης από τους παραλήπτες τους.
8.2. Τα δώρα μπορούν να μεταβιβαστούν σε άτομα α’ βαθμού συγγένειας.
8.3. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να προβεί σε
τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
8.4. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας ή σε περίπτωση
σύντμησης της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον
δυνατές. Όσες συμμετοχές πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα
θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν τη Cyta. Με τη συμμετοχή
τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχτεί τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για
παράδοση του δώρου μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή άλλως πώς.
8.5. Απαντήσεις υβριστικές ή προσβλητικές δεν θα γίνονται δεκτές και θα διαγράφονται χωρίς
προειδοποίηση.
8.6. Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που γίνονται μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, θα
θεωρούνται άκυρες.
8.7. H Cyta δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές ή έξοδα που
μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις, αναβολές ή άλλο πρόβλημα που οφείλεται σε
τρίτους.
8.8. Η Cyta δεν υπέχει ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη
σωματική, ψυχική ή υλική ήθελε προκληθεί σε τρίτους, κατά τη συμμετοχή στην ενέργεια
ή τη χρήση των δώρων.
8.9. O Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τη μορφή, τα χαρακτηριστικά, τις μελλοντικές
αλλαγές, αναβαθμίσεις κ.α. προϊόντων τρίτων εταιρειών που προσφέρονται μέσω του
Διαγωνισμού ως δώρα.
8.10.Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ, στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα, καθώς και προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση
κάθε σχετικού γεγονότος.
8.11.Οι νικητές των μεγάλων δώρων των ταξιδιωτικών πακέτων θα χρειαστεί να παρέχουν στη
Cyta το πλήρες ονοματεπώνυμό τους όπως είναι καταγραμμένο στην πολιτική
ταυτότητα/διαβατήριό τους, καθώς και τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητας/διαβατηρίου
τους για τις διευθετήσεις που αφορούν στο κάθε ταξίδι.
8.12.Ο Διαγωνισμός δεν έχει ουδεμία σχέση με την εταιρεία Facebook Inc. Με τη συμμετοχή
τους, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δέχονται να αποδεσμευτούν από κάθε

περιορισμό που ορίζει η Facebook Inc, σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Οι
συμμετέχοντες δίνουν τις πληροφορίες τους στον Διοργανωτή και όχι στο Facebook.
8.13.Η αποδοχή και χρήση των μεγάλων δώρων των ταξιδιωτικών πακέτων προϋποθέτει και
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανονισμών της UEFA για τέτοιου είδους
ενέργειες.
8.14.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής.

