Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Cyta Forum:
Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, που
διεξάγεται από τη Cyta και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Cyta Forum
(www.cyta.com.cy/forum).
1. Οι πληροφορίες που προσκομίζονται στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού,
παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς. Απαγορεύεται η συλλογή προσωπικών
δεδομένων όσων συμμετέχουν, χωρίς την προηγούμενη, ρητή συγκατάθεσή τους.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του
διαδικτύου, που είναι άνω των 18 ετών και είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
Το προσωπικό της Cyta και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι της, καθώς και οι συγγενείς
τους α’ βαθμού, β’ βαθμού και εξ αγχιστείας, εξαιρούνται από τη διεκδίκηση των
δώρων.
3. Ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος τεκμαίρεται ότι είναι ο χρήστης και ο κάτοχος του
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και του τηλεφώνου (όπου
ισχύει) που έχει δηλώσει, κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
4. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν τα εγγεγραμμένα μέλη του Cyta
Forum.
Όσοι δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή, μπορούν να το κάνουν εύκολα εδώ. Στη
συνέχεια, θα πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση «Για ποια θέματα
τηλεπικοινωνιών θα ήθελες να μάθεις περισσότερα, μέσα από το Cyta
Forum;», η οποία είναι αναρτημένη στην κατηγορία «Κοινότητα». Αφού
συμπληρώσουν την απάντηση, θα μπουν αυτόματα στην κλήρωση για τα δώρα.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν, επίσης, να δώσουν τα στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο, email και αριθμό τηλεφώνου), με προσωπικό μήνυμα στον
moderator, για να μπουν στην κλήρωση. Ο κάθε ένας από αυτούς, μπορεί να λάβει
μέρος μόνο μια φορά και να διεκδικήσει μόνο ένα από τα δώρα του διαγωνισμού.
5.Τα δώρα του διαγωνισμού είναι:




Ένα iPhone 6 16GB
Δέκα Vodafone Connect Cards
Δέκα δωροκάρτες €20

6. Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015, μέχρι την
Κυριακή 31η Μαΐου 2015. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 02/06/2015, ενώπιον
ειδικής επιτροπής.
7. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο Cyta Forum. Οι νικητές θα
ενημερωθούν, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην οποία θα δηλώσουν
συμμετοχή ή / και μέσω του τηλεφώνου που θα δηλώσουν.
8. Προθεσμία παραλαβής των δώρων ορίζεται η 30/06/2014. Τα δώρα θα
παραληφθούν από τους νικητές αυτοπροσώπως, αφού επιδείξουν την ταυτότητα ή το
διαβατήριό τους.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα, δεν
μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα δώρα και δεν μεταβιβάζονται.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου από κάποιο νικητή, η Cyta διατηρεί το
δικαίωμα να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο, στη σειρά των νικητών, άτομο.
9. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ
και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.
10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
του παρόντος διαγωνισμού.
11. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική δράση ή να προβεί
σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς
προειδοποίηση.
12. Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε η οποία
προκύπτει από τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή διευκρινήσεις, μπορείτε να αποταθείτε με email στο
forum@cytanet.com.cy

