
Διαγωνισμός «Πάρε θέση στην κερκίδα» 
Όροι και Προϋποθέσεις: 
 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού  
1. Οι διαγωνισμοί αφορούν στις κληρώσεις εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων των ομάδων 

που χορηγεί ή/και κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα η Cyta. Συγκεκριμένα, θα 
κληρώνονται εισιτήρια της κάθε ομάδας που παίζει εντός έδρας σε κάθε αγωνιστική 
αρχίζοντας από την 4η αγωνιστική της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2015-2016.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συνδρομητές της Cyta. 
3. Για τη συμμετοχή δεν είναι απαραίτητη η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.  
 
Διάρκεια Διαγωνισμού 
4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα 15.09.2015 μέχρι 

το τέλος του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α’ κατηγορίας 2015-2016.  
 
Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
5. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να απαντήσει σωστά μια ή 

περισσότερες ερωτήσεις  τύπου μίας ή  «πολλαπλής επιλογής» που θα βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/tv.  

6. Στην κλήρωση θα ληφθούν υπόψη όλες οι σωστές απαντήσεις.  
 
Κληρώσεις και Ενημέρωση 
7. Κληρώσεις θα διεξάγονται μετά το τέλος του κάθε διαγωνισμού μεταξύ των 

συμμετεχόντων που απάντησαν σωστά στην ερώτηση.  Οι τυχεροί θα ενημερώνονται 
τηλεφωνικά ή με μήνυμα SMS στον αριθμό που συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια που 
λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό.  

8. Η ενημέρωση σχετικά με τον κάθε διαγωνισμό θα γίνεται μέσω της 
ιστοσελίδας www.cyta.com.cy/tv. Οι συνδρομητές της Cytamobile-Vodafone μπορούν να 
ενημερώνονται και μέσω SMS ενεργοποιώντας τη διαδικασία ενημέρωσης αποστέλλοντας 
μήνυμα SMS με το λεκτικό on play στον αριθμό 8000 (χωρίς χρέωση).  

 
Παραλαβή δώρων  
9. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα από 

αντιπρόσωπο της εντός έδρας ομάδας. 
10. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να 

ανταλλαγούν με άλλα και δεν μεταφέρονται σε άλλα άτομα. 
 
Ευθύνη 
11. H Cyta σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες 

δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις ή από οποιοδήποτε 
άλλο πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτους. Η Cyta δεν έχει καμιά ευθύνη, ποινική ή αστική 
προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ ή ζημία και/ ή 
βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά την χρήση των δώρων, ή από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
Προσωπικά Δεδομένα 
12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη λήψη συγκατάθεσης για αποστολή γραπτού 

μηνύματος στο συμμετέχοντα από τη Cyta για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.  
13. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού  και τη διαφημιστική αξιοποίηση 

κάθε σχετικού γεγονότος. 
 
Τροποποίηση Όρων/ Δώρων 
14. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το προωθητικό πρόγραμμα ή να προβεί σε 

τροποποίηση των όρων και της διάρκειας αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 
Στην περίπτωση αυτή η Cyta δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν 
αποζημίωση όσον αφορά τους τυχερούς που θα αναδειχθούν από τις εν’ λόγω κληρώσεις. 

http://www.cyta.com.cy/
http://www.cyta.com.cy/


Αποδοχή των όρων  
15. Οι όροι του διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.cyta.com.cy/tv. 
16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

αυτών των όρων και των κανονισμών.  

http://www.cyta.com.cy/

