ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
«JUMPING FISH- RED HOT CHILI PEPPERS SUPPORT GROUP»
Θ εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ με τθν επωνυμία «ΤΣΕΪΝΤΗ ΜΙΟΥΗΙΚ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΕ»
(εφεξισ: «η Διοργανώτρια»),

θ οποία ζχει δθμιουργιςει το δικτυακό τόπο

www.jumpingfish.gr (εφεξισ: «Portal»), διοργανϊνει, με ςκοπό τθν προϊκθςθ του Portal,
προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο «RED HOT CHILI PEPPERS SUPPORT GROUP» (εφεξισ: «το
Ρρόγραμμα »), ςτόχοσ του οποίου είναι θ

ανάδειξθ, του ςυγκροτιματοσ (εφεξισ ο

«Νικθτισ») το οποίο κα ανοίξει τθ ςυναυλία του ςυγκροτιματοσ RED HOT CHILI PEPPERS
που κα διεξαχκεί ςτο Ολυμπιακό Ακλθτικό Κζντρο Ακθνϊν (ΟΑΚΑ) ςτισ 4 Σεπτεμβρίου
2012(εφεξισ θ «Συναυλία») κακϊσ και θ ανάδειξθ πενιντα (50) νικθτϊν που κα κερδίςουν
από δφο ειςιτιρια ο κακζνασ για τθ Συναυλία.
Χορθγόσ του Ρροωκθτικοφ Ρρογράμματοσ είναι θ COSMOTE Κινθτζσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕ (Λ.
Κθφιςίασ 44, Μαροφςι), θ οποία, ωσ χορθγόσ του Portal και Μζγασ Χορθγόσ τθσ ςυναυλίασ
του ςυγκροτιματοσ RED HOT CHILI PEPPERS παρζχει το Βραβείο ςτο Μεγάλο Νικθτι και τα
ειςιτιρια τθσ Συναυλίασ.
Σκοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Προι») είναι ο κακοριςμόσ
των όρων ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα και τθσ διαδικαςίασ ανάδειξθσ του νικθτι που κα
ανοίξει τθ ςυναυλία του ςυγκροτιματοσ RED HOT CHILI PEPPERS κακϊσ και θ ανάδειξθ
πενιντα (50) νικθτϊν που κα κερδίςουν από δφο ειςιτιρια ο κακζνασ για τθ Συναυλία.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Ρρόγραμμα για τθν ανάδειξθ του νικθτι που κα ανοίξει τθν
Συναυλία κα καλοφνται εφεξισ ωσ οι «Συμμετζχοντεσ».
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ψθφοφορία, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτουσ παρόντεσ όρουσ, για
τθν

ανάδειξθ του νικθτι που κα ανοίξει τθ Συναυλία , κα καλοφνται εφεξισ οι

«Ψθφοφόροι»)
ΠΟΙ
Κάκε Συμμετζχων ι/και Ψθφοφόροσ οφείλει να διαβάςει προςεκτικά τουσ παρόντεσ όρουσ
όςο και τουσ όρουσ χριςθσ του Portal πριν τθ ςυμμετοχι του ςτο Ρρόγραμμα. Θ ςυμμετοχι
ςτο Ρρόγραμμα ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων του και των
όρων του Portal από τουσ Συμμετζχοντεσ ι/και Ψθφοφόρουσ.
Θ υποβολι Συμμετοχϊν ςτο Ρρόγραμμα κακορίηεται από τθν 15.30.00 τθσ 3θσ Απριλίου
2012 ζωσ και τθν 23.59.59 τθσ 11θσ Μαΐου 2012.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ
Στο Ρρόγραμμα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ Ζλλθνεσ πολίτεσ άνω των 18 ετϊν. Στο
Ρρόγραμμα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ τόςο φυςικά πρόςωπα ι και ςυγκροτιματα
(ομαδικι ςυμμετοχι). Σε περίπτωςθ ομαδικισ ςυμμετοχισ κα πρζπει τα περιςςότερα
άτομα αυτοφ να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. Θ Διοργανϊτρια ζχει το δικαίωμα ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο του Ρρογράμματοσ να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά προσ εξακρίβωςθ τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων τουσ. Οι Συμμετζχοντεσ που
κα δθλϊςουν ψευδι ςτοιχεία κα αποκλείονται από το Ρρόγραμμα , ακόμα και αν ζχουν
ανακθρυχκεί νικθτζσ, και κα ευκφνονται απζναντι ςτθν Διοργανϊτρια για κάκε ηθμία που
μπορεί να προκλθκεί ςε αυτι από τυχόν ψευδείσ δθλϊςεισ.
Για να υποβλθκεί διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ
δθμιουργία Profile ςτο portal ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του. Τα
εγγεγραμμζνα ςτο Portal άτομα/ςυγκροτιματα εφόςον κζλουν να δθλϊςουν ςυμμετοχι
κα πρζπει να ανεβάςουν ςτο Portal τουλάχιςτον τζςςερα (4) τραγοφδια τουσ και να
επιλζξουν ποιο από αυτά κα ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα.
Σε περίπτωςθ ομαδικισ ςυμμετοχισ (ςυγκροτιματοσ) θ διλωςθ ςυμμετοχισ υποβάλλεται
από τον εκπρόςωπο τθσ ομάδασ, ο οποίοσ δθλϊνει και εγγυάται ότι ζχει λάβει τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ κακενόσ από τα υπόλοιπα μζλθ του ςυγκροτιματοσ για
τθ ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα και τθν αποδοχι των όρων του κακϊσ και των όρων του
portal, τθν οποία ςυναίνεςθ κα ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ Διοργανϊτριασ, εφόςον του ηθτθκεί,
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του Ρρογράμματοσ.
Θ ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα (είτε από Συμμετζχοντεσ είτε από Ψθφοφόρουσ) προχποκζτει
πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτο διαδίκτυο με δικά τουσ τεχνικά μζςα. Θ Διοργανϊτρια
και θ COSMOTE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρζωςθ αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ, τθν
υποβοικθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ διαδικτφου ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςε κάκε
ενδιαφερόμενο. Θ πρόςβαςθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ επιτρζπεται μόνο
υπό τουσ όρουσ λειτουργίασ του οικείου διακομιςτι (server) και τισ τεχνικζσ και λοιπζσ
προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ του Ρρογράμματοσ. Θ Διοργανϊτρια κεωρεί ότι κάκε
Συμμετζχων ι/και Ψθφοφόροσ είναι κάτοχοσ και ζχει τον αποκλειςτικό ζλεγχο τθσ
διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που δθλϊνει. Θ Διοργανϊτρια δεν ευκφνεται για
οποιαδιποτε επιβάρυνςθ των ςυμμετεχόντων – χρθςτϊν εκ των άνω αιτιϊν.
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ΚΙΤΗΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΑΓΟΥΔΙΩΝ
Τα κριτιρια τα οποία πρζπει να πλθροφν τα τραγοφδια τα οποία κα ςυμμετζχουν ςτο
Ρρόγραμμα αλλά και τα υπόλοιπα τραγοφδια που κα ανεβάςουν οι Συμμετζχοντεσ ςτο
Portal, κα πρζπει να πλθροφν τα ακόλουκα κριτιρια:
Α) Να είναι πρωτότυπα και να αποτελοφν κτιμα των Συμμετεχόντων.
B) Ο Συμμετζχων και Δθμιουργόσ άλλωσ Δικαιοφχοσ του Τραγουδιοφ εφόςον επιλεγεί το
Τραγοφδι του για τθ Β’ Φάςθ του Ρρογράμματοσ εκχωρεί και μεταβιβάηει ςτθ
Διοργανϊτρια και ςτθν COSMOTE ωσ χορθγό του Ρρογράμματοσ και τθσ Συναυλίασ, το
δικαίωμα ενςωμάτωςθσ-ςυγχρονιςμοφ του Τραγουδιοφ ςε τθλεοπτικι θ ραδιοφωνικι
διαφιμιςθ ι online (μζςω Δικτφων) μθ διαδραςτικισ διαφιμιςθσ, θ οποία διαφιμιςθ κα
αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθ ςυναυλία των «RED HOT CHILI PEPPERS ςτισ 4/09/2012
ςτο Ολυμπιακό Στάδιο τθσ Ακινασ. Θ εν λόγω μεταβίβαςθ ςυνοδεφεται και από τθ
ςυναίνεςθ του Συμμετζχοντα και Δθμιουργοφ άλλωσ δικαιοφχου με τθν ζννοια του αρ.16
Ν2121/1993. Θ Διοργανϊτρια και θ COSMOTE δεν υποχρεοφνται ςε καταβολι κανενόσ
είδουσ αμοιβισ ςτο Δθμιουργό άλλωσ Δικαιοφχο του Τραγουδιοφ για τθν ωσ άνω χριςθ
πζρα από δικαιϊματα δθμόςιασ εκτζλεςθσ όπωσ αυτά προκφπτουν από τα επίςθμα
αμοιβολόγια των αρμόδιων Οργανιςμϊν Συλλογικισ Διαχείριςθσ αποκλειςτικά και μόνο ςε
αυτοφσ.
Κάκε Συμμετζχων δθλϊνει και εγγυάται ότι τα τραγοφδια που ζχει υποβάλλει ανικουν
αποκλειςτικά ςε αυτόν και διατθρεί κάκε δικαίωμα χριςθσ, εκμετάλλευςθσ και διάκεςισ
αυτϊν. Επίςθσ δθλϊνει ότι τα τραγοφδια με τα οποία ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα αλλά και
όλα τα τραγοφδια που ζχει ανεβάςει ςτο portal

δεν παραβιάηουν κανενόσ είδουσ

πνευματικά δικαιϊματα ι δικαιϊματα προςωπικότθτασ τρίτων, άλλωσ ζχει αποκτιςει
νόμιμα κάκε είδουσ πνευματικά ι άλλα δικαιϊματα και κάκε είδουσ άδειεσ που τυχόν
απαιτοφνται ςχετικά με τα τραγοφδια αυτά. Σε περίπτωςθ που αςκθκεί οποιαδιποτε
αξίωςθ τρίτου κατά τθσ Διοργανϊτριασ ι /και τθσ COSMOTE ωσ Χορθγοφ του
Ρρογράμματοσ και τθσ ςυναυλίασ των RED HOT CHILI PEPPERS, κάκε Συμμετζχων, με τθν
υποβολι τθσ ςυμμετοχισ του, αναγνωρίηει ότι υποχρεοφται να απαλλάξει τουσ ανωτζρω
(Διοργανϊτρια και COSMOTE) και τα μζλθ των επιτροπϊν που αναφζρονται κατωτζρω, από
κάκε ευκφνθ για αποηθμίωςθ, και κάκε είδουσ απαιτιςεισ τρίτων, κάκε είδουσ ζξοδα και
δαπάνεσ ι απαιτιςεισ τρίτων που τυχόν προζρχονται από παραβίαςθ κάκε είδουσ
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι τυχόν άλλων ι/και όρων του Ρρογράμματοσ.
Δεν κα γίνονται αποδεκτζσ, ςυμμετοχζσ με τραγοφδια που προςβάλλουν τθ δθμόςια αιδϊ
και τα χρθςτά ικθ. Επίςθσ, κα ακυρϊνονται Συμμετοχζσ που περιζχουν προςβλθτικό τθσ
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τιμισ και αξιοπρζπειασ περιεχόμενο ζναντι Δθμόςιασ ι Διοικθτικισ ι Εκκλθςιαςτικισ Αρχισ
ι οποιουδιποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριςτικό, εμπρθςτικό, ρατςιςτικό, ι αντικείμενο
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο απρεπζσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ
τθσ Διοργανϊτριασ.
Τα τραγοφδια μπορεί να ζχουν ελλθνικό ι ξζνο ςτίχο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ
Θ ανάδειξθ του Νικθτι κα γίνει ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ φάςεισ:
1η φάση: Κατά τθν πρϊτθ φάςθ του Ρρογράμματοσ, θ οποία κα διεξαχκεί από 3/4/2012
ζωσ 13/5/2012 κα αναδειχκοφν πζντε (5) τραγοφδια. Θ ανάδειξθ των πζντε (5) τραγουδιϊν
κα γίνει ωσ εξισ: α) Από τθν ζναρξθ του Ρρογράμματοσ μζχρι τθν 13/5/2012 οι Ψθφοφόροι
του Portal κα μποροφν να ψθφίηουν το τραγοφδι τθσ επιλογισ τουσ. Επιτρζπεται μόνο μία
ψιφοσ ανά Ψθφοφόρο για κάκε τραγοφδι (ο ίδιοσ Ψθφοφόροσ όμωσ μπορεί να ψθφίςει
περιςςότερα τραγοφδια). Στο Ρρόγραμμα ζχουν δικαίωμα ψιφου όλοι όςοι ζχουν
εγγραφεί ςτο portal. Διευκρινίηεται ότι για τθν ψθφοφορία αρκεί θ εγγραφι ςτο Portal και
δεν απαιτείται θ δθμιουργία Profile. Οι Ψθφοφόροι μποροφν να ψθφίηουν μόνο μζςα από
το Profile του Συμμετζχοντα, ςτο οποίο κα εμφανίηεται πάντοτε πρϊτο το τραγοφδι που κα
ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα. Τα δφο (2) τραγοφδια με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ κα
περάςουν ςτθν επόμενθ φάςθ.
Κάκε Ψθφοφόροσ κα πρζπει μετά τθν εγγραφι του ςτο Portal να ςυμπλθρϊςει τον αρικμό
τθσ ςφνδεςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ του ςτο πεδίο τθσ ψθφοφορίασ. Στθ ςυνζχεια κα λάβει
με sms ζναν θλεκτρονικό κωδικό τον οποίο κα πρζπει να ειςάγει ςτο ειδικό πεδίο του
portal. Κάκε Ψθφοφόροσ ευκφνεται αποκλειςτικά και δθλϊνει ότι τα δθλωκζντα ςτοιχεία
είναι ακριβι και αλθκι και είναι κάτοχοσ τθσ ςφνδεςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ που δθλϊνει.
Πλοι οι Ψθφοφόροι κα ςυμμετζχουν ςε Κλιρωςθ για τθν απόκτθςθ ειςιτθρίων για τθ
ςυναυλία των RED HOT CHILI PEPPERS.
Θ θμερομθνία τθσ Κλιρωςθσ και οι όροι παροχισ των ειςιτθρίων αναφζρονται ςτθν
παράγραφο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΤΩΝ ΝΙΚΘΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΘΙΑ ΤΘΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ» των
παρόντων Αναλυτικϊν Πρων.
Τα υπόλοιπα τρία (3) τραγοφδια κα επιλεγοφν από 5μελι επιτροπι θ οποία κα αποτελείται
από τουσ α) Μαργιάννα Ψωμιάδου (Section Manager Τμιματοσ Χορθγιϊν και Ρροωκθτικϊν
Ενεργειϊν COSMOTE), β) Αντϊνθ Ηουγανζλθ (Managing director της εταιρίας CHANGE MUSIC
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MARKETING), γ) Ανδρζα Αλυςανδράτο (Marketing Manager Warner Music), δ) Ράνο

Σουροφνθ (μζλοσ κριτικισ επιτροπισ Jumping Fish) και Νίκο Λϊρθ (Διευκφνων Σφμβουλοσ
Big Star Touring-DiDi Music). Από τα τρία (3) αυτά τραγοφδια το ζνα (1) κα επιλεγεί από τα
Τραγοφδια του Μινα ι του τριμινου του Portal, εφόςον οι καλλιτζχνεσ ζχουν δθλϊςει
ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα, και τα υπόλοιπα δφο (2) από τισ υπόλοιπεσ ςυμμετοχζσ.
Οι Συμμετζχοντεσ των οποίων τα τραγοφδια περάςουν ςτθ 2θ φάςθ κα ειδοποιθκοφν το
αργότερο μζχρι τθν 21/5/2012 με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) που ζχουν δθλϊςει και ςτθ ςυνζχεια τα ονόματά τουσ κα
αναρτθκοφν ςτο portal. Επίςθσ κάκε καλλιτζχνθσ ι/και ςυγκρότθμα που κα ςυμμετζχει ςτθ
δεφτερθ φάςθ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθ Διοργανϊτρια το τραγοφδι με το οποίο κα
ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα ςτθ μορφι που κα του ηθτθκεί ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ που
περάςει ςτθν τρίτθ φάςθ να ςταλεί προσ τον καλλιτεχνικό εκπρόςωπο του ςυγκροτιματοσ
RED HOT CHILI PEPPERS.
2η φάση: Οι πζντε (5) επιλεχκζντεσ/προκρικζντεσ κα κλθκοφν μζςα ςτον Ιοφνιο ςε τόπο που
κα τουσ ανακοινωκεί να παρουςιάςουν-ερμθνεφςουν τα τραγοφδια τουσ ςε ηωντανι
παράςταςθ (Live). Κάκε Συμμετζχων (καλλιτζχνθσ ι ςυγκρότθμα) κα ερμθνεφςει ηωντανά
το κομμάτι εκείνο με το οποίο ςυμμετείχε ςτο Ρρόγραμμα, και εφόςον του ηθτθκεί κα
ερμθνεφςει ηωντανά και τα υπόλοιπα τρία τραγοφδια που ζχει καταχωριςει ςτο profile του.
Από αυτι τθ φάςθ κα αναδειχκοφν τρεισ (3) νικθτζσ, ζνασ από ψθφοφορία του κοινοφ και
δφο από τθν κριτικι επιτροπι. Θ ανάδειξθ των νικθτϊν κα γίνει ωσ εξισ: α) το κοινό που
κα παρακολουκιςει τισ ηωντανζσ εκτελζςεισ των τραγουδιϊν κα ψθφίςει δωρεάν, μζςω
ειδικά διαμορφωμζνων φορθτϊν υπολογιςτϊν που κα βρίςκονται ςτο χϊρο. Ο κακζνασ
μπορεί να ψθφίςει μόνο μία φορά. Τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ κα φαίνονται
κακόλθ τθ διάρκεια που κα λαμβάνει χϊρα θ διαδικαςία ςε θλεκτρονικό πίνακα που κα
ζχει τοποκετθκεί ςτο χϊρο για το ςκοπό αυτό. Το τραγοφδι που κα ςυγκεντρϊςει τισ
περιςςότερεσ ψιφουσ κα ανακοινωκεί τθν ίδια θμζρα και κα ςυμμετζχει ςτθν τρίτθ φάςθ
του Ρρογράμματοσ, β) τα υπόλοιπα δφο (2) τραγοφδια κα επιλεγοφν από τθν κριτικι
επιτροπι , θ οποία κα είναι πενταμελισ και κα αποτελείται από τα ανωτζρω πρόςωπα. Τα
τραγοφδια κα ανακοινωκοφν τθν ίδια θμζρα.
3η φάση, Επιλογή Νικητή: Θχογραφιςεισ των τριϊν (3) επιλεγμζνων τραγουδιϊν όπωσ
είχαν ανζβει αρχικά ςτο portal κα αποςταλοφν ςτθν εταιρεία «LIVE NATION» που ζχει τα
αποκλειςτικά δικαιϊματα του ςυγκροτιματοσ των RED HOT CHILI PEPPERS, εκπρόςωποσ
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τθσ οποίασ κα επιλζξει το νικθτιριο τραγοφδι κακϊσ και τθ ςειρά αξιολόγθςθσ των
υπολοίπων τραγουδιϊν και κα ειδοποιιςει τθ Διοργανϊτρια. Θ Διοργανϊτρια κα
ειδοποιιςει το Νικθτι εντόσ τριϊν (3)θμερϊν .
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ οποιουδιποτε ςυμμετζχοντα ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του
Ρρογράμματοσ, ακόμα και μετά τθν ανάδειξθ του Νικθτι, κα ειδοποιείται ο πρϊτοσ
επιλαχόντασ.
Θ Διοργανϊτρια και θ COSMOTE δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τισ επιλογζσ τθσ κριτικισ
επιτροπισ και του νικθτιριου τραγουδιοφ , το οποίο κα αποτελεί αποκλειςτικι επιλογι του
καλλιτεχνικοφ εκπροςϊπου του RED HOT CHILI PEPPERS. Κατά των αποφάςεων τθσ κριτικισ
επιτροπισ, των ψθφοφοριϊν του κοινοφ και τθσ επιλογισ του καλλιτεχνικοφ εκπροςϊπου
του ςυγκροτιματοσ RED HOT CHILI PEPPERS δεν χωρά καμία ζνςταςθ.

ΑΚΥΟΤΗΤΑ
Οποιοςδιποτε από τουσ νικθτζσ ι/και τουσ ςυμμετζχοντεσ , ςε οποιοδιποτε ςτάδιο,
μπορεί να ακυρωκεί για τουσ εξισ λόγουσ:
1. Σε περίπτωςθ μθ ανεπιφφλακτθσ αποδοχισ των Αναλυτικϊν Πρων.
2. Σε περίπτωςθ που προζρχεται από το προςωπικό τθσ Διοργανϊτριασ ι τθσ
COSMOTE ι είναι ςφηυγοι ι ςυγγενείσ αϋ βακμοφ με αυτοφσ.
3. Σε περίπτωςθ που είναι ανιλικοσ .
4. Σε περίπτωςθ που, εφόςον του ηθτθκεί, δεν προςκομίςει ταυτότθτα ι διαβατιριο
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του Ρρογράμματοσ.
5. Σε περίπτωςθ που ο ίδιοσ ι τα τραγοφδια του δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα.
Σε περίπτωςθ που ςτο πρόςωπο κάποιου από τουσ Συμμετζχοντεσ ι /και του Νικθτι,
ςυντρζχει κάποια από τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ θ Διοργανϊτρια ζχει το δικαίωμα
να προβεί ςτθν ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, ακόμα και μετά τθν
ανάδειξι του ςε νικθτι, και ςτθν ενθμζρωςθ του πρϊτου επιλαχόντα.

ΒΑΒΕΙΟ
Το βραβείο για το Νικθτι είναι θ ςυμμετοχι του ςτθ ςυναυλία των RED HOT CHILI PEPPERS.
Συγκεκριμζνα ο Νικθτισ (καλλιτζχνθσ ι ςυγκρότθμα) κα ανοίξει τθ ςυναυλία των RED HOT
CHILI PEPPERS που κα διεξαχκεί τθν 4θ Σεπτεμβρίου 2012 ςτο Ολυμπιακό Στάδιο των
Ακθνϊν Θ εμφάνιςθ του Νικθτι κα διαρκζςει μιςι ϊρα κατ’ ανϊτατο όριο.
6

Θ Διοργανϊτρια και θ COSMOTE δεν φζρουν καμία ευκφνθ ζναντι των Συμμετεχόντων ι
του Νικθτι για τθν περίπτωςθ αναβολισ ι ματαίωςθσ τθσ ςυναυλίασ των RED HOT CHILI
PEPPERS. Θ Διοργανϊτρια και θ COSMOTE δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τθ διοργάνωςθ τθσ
ςυναυλίασ των RED HOT CHILI PEPPERS.
Τo Βραβείο είναι προςωπικό και δεν μεταβιβάηεται, δεν ανταλλάςςεται οφτε δφναται να
ηθτθκεί θ αντικατάςταςι του με άλλο ι θ εξαργφρωςι του ςε χριμα ςε οποιαδιποτε τιμι.
Σε περίπτωςθ που ο καλλιτεχνικόσ εκπρόςωποσ των RED HOT CHILI PEPPERS ι το ίδιο το
ςυγκρότθμα αρνθκοφν τθν παρουςία του Νικθτι ςτθ ςυναυλία, θ Διοργανϊτρια και θ
COSMOTE δεν φζρουν καμία ευκφνθ ζναντι του νικθτι.
Μετά τθ λιξθ του Ρρογράμματοσ και τθν απονομι του Βραβείου κατά τα προαναφερόμενα,
κάκε υποχρζωςθ τθσ Διοργανϊτριασ και τθσ COSMOTE παφει να υφίςταται.
H Διοργανϊτρια και θ COSMOTE διατθροφν το δικαίωμα να ανακοινϊςουν τα ονόματα και
να δθμοςιεφςουν φωτογραφίεσ των Συμμετεχόντων ι του Νικθτι ςτο portal ι ςτθν
ιςτοςελίδα τουσ, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε ζντυπο ι ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και να
προβοφν ςε διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, όπωσ ενδεικτικά
ςτιγμιοτφπων τθσ ςυναυλίασ που κα δοκεί για τισ ανάγκεσ τθσ 2θσ φάςθσ του
Ρρογράμματοσ, οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τισ πρόβεσ και τθν παρουςία του νικθτι ςτθ
ςυναυλία των RED HOT CHILI PEPPERS. Οι νικθτζσ υποχρεοφνται και ςυναινοφν , εφόςον
τουσ ηθτθκεί, να εμφανιςτοφν ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα, ςτθ χριςθ του
ονόματόσ τουσ και φωτογραφιϊν τουσ για λόγουσ διαφθμιςτικισ προβολισ από τθ
Διοργανϊτρια ι τθν COSMOTE, χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ ι
αποηθμιϊςεωσ. Άρνθςθ του νικθτι να ςυμμετάςχει ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα ι
άλλθ ανακοίνωςθ ι άρνθςθ να περιλθφκεί το όνομά του ςε καταχωριςεισ, εφόςον κλθκεί
για τοφτο, νομιμοποιεί τθν Διοργανϊτρια να αρνθκεί τθ χοριγθςθ του ςχετικοφ Δϊρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
Οι Ψθφοφόροι κατά το χρονικό διάςτθμα από 3/4/12 ζωσ 13/5/12 με τουσ όρουσ και
διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΤΟΥ ΝΙΚΘΤΘ»
των παρόντων Αναλυτικϊν Πρων κα ςυμμετζχουν ςε θλεκτρονικι κλιρωςθ (εφεξισ θ
«Κλιρωςθ») από τθν οποία κα αναδειχκοφν 50 νικθτζσ και 100 επιλαχόντεσ. Κάκε νικθτισ
κα κερδίςει δφο (2) ειςιτιρια για τθ Συναυλία ςτθν αρζνα.
Θ Κλιρωςθ κα διεξαχκεί ςτισ 5/6/2012, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00μμ, ςτα γραφεία τθσ
Διοργανϊτριασ, παρουςία τθσ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν, κασ Ακαναςία-Λιδα Λάβδα,
(Ηωοδόχου Ρθγισ 12-14, 210-3824107 (εφεξισ θ «Συμβολαιογράφοσ»).
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Στθν Κλιρωςθ κα ςυμμετζχουν όλοι οι αρικμοί κινθτισ τθλεφωνίασ των Ψθφοφόρων ςτο
Portal από 3/4/12 ζωσ 13/5/12. Αν για οποιοδιποτε λόγο είναι αδφνατθ θ διεξαγωγι τθσ
Κλιρωςθσ κατά τθν προαναφερόμενθ θμζρα και ϊρα θ Change Music Marketing διατθρεί
το δικαίωμα να αλλάξει τθν θμζρα και τθν ϊρα αυτισ με προθγοφμενθ προ είκοςι
τεςςάρων ωρϊν ανακοίνωςι τθσ ςτο Site τθσ. Θ Κλιρωςθ κα διεξαχκεί με τρόπο ϊςτε να
εξαςφαλίηεται το τυχαίο τθσ επιλογισ κατά τθ διαδικαςία ανάδειξθσ των νικθτϊν.
Εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ διενζργεια τθσ Κλιρωςθσ κα επιχειρείται από τθ
Διοργανϊτρια τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ νικθτζσ προσ τον αρικμό κλιςθσ που ο
κάκε νικθτισ ζχει δθλϊςει κατά τθ ςυμμετοχι του ςτο Ρρόγραμμα. Κατά τθν τθλεφωνικι
επικοινωνία κα ηθτοφνται

από το νικθτι τα ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, πλιρθ

διεφκυνςθ, κ.λπ.) για τθ δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ ταυτοπροςωπίασ κατά τθν παράδοςθ
του Δϊρου, ενϊ ο νικθτισ κα πρζπει να επιβεβαιϊνει μζςα ςε διάςτθμα δφο (2) θμερϊν ότι
επικυμεί το Δϊρο. Αν ο νικθτισ αρνθκεί το Δϊρο του ι αδρανιςει όςον αφορά ςτθν
κατοχφρωςι του, ι αν ακυρωκεί θ ςυμμετοχι του, χάνει αυτομάτωσ και οριςτικϊσ το
δικαίωμά του επ’ αυτοφ, ενϊ το Δϊρο μεταφζρεται ςτον πρϊτο επιλαχόντα. Οι επιλαχόντεσ
κα πρζπει να κατοχυρϊςουν το δϊρο τουσ με τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία ςε διάςτθμα
μίασ θμζρασ από τθν ενθμζρωςι τουσ. Σε περίπτωςθ αδράνειασ του επιλαχόντα, το Δϊρο
μεταφζρεται ςτον επόμενο, ζωσ εξαντλιςεωσ των επιλαχόντων. Ο νικθτισ κατά τθν
παραλαβι του δϊρου του υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει και υπογράψει τθν Διλωςθ
Αποδοχισ Δϊρου (Ραράρτθμα Α’ των παρόντων Αναλυτικϊν Πρων) προςκομίηοντασ και
επιδεικνφοντασ τθν ταυτότθτά του, αλλιϊσ χάνει το δικαίωμα ςτο Δϊρο που κζρδιςε. Μετά
τθν ολοκλιρωςθ των με το παρόν αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων τθσ Διοργανϊτριασ και
τθν παράδοςθ του Δϊρου, τα ωσ άνω ςτοιχεία κα καταςτρζφονται.
Θ Διοργανϊτρια και θ COSMOTE δεν φζρουν καμία ευκφνθ ζναντι των νικθτϊν πζρα από
τθν παράδοςθ των ειςιτθρίων.
Κάκε νικθτισ αναλαμβάνει με δικι του ευκφνθ και δαπάνεσ τθν μετάβαςι του προσ και
από το χϊρο που κα διεξαχκεί θ Συναυλία κακϊσ και τθν παρακολοφκθςι τθσ. Οι νικθτζσ
υποχρεοφντα να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ
Συναυλίασ που τίκενται από τθν διοργανϊτρια εταιρεία αυτισ και θ Διοργανϊτρια και θ
COSMOTE δεν φζρουν καμία ευκφνθ.
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
1. Οι παρόντεσ Αναλυτικοί Προι, ζχουν κατατεκεί ςτθν Συμβολαιογράφο Ακθνϊν, κα
Ακαναςία-Λιδα

Λάβδα,

(Ηωοδόχου

Ρθγισ
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12-14,

210-3824107).

Οποιοςδιποτε

Συμμετζχων, Ψθφοφόροσ ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει με ζξοδά του ακριβζσ αντίγραφο
των όρων του παρόντοσ, όπωσ αυτό κα κατατεκεί ςτθν παραπάνω Συμβολαιογράφο.
Επίςθσ οι παρόντεσ όροι, κατά τθν Διάρκεια του Ρρογράμματοσ, κα είναι αναρτθμζνοι ςτο
portal (www.jumping fish.gr).
2. Θ Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ
Προυσ του Ρρογράμματοσ, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. Κάκε τζτοια τροποποίθςθ κα
κατατίκεται ςτθ Συμβολαιογράφο, ςτθν οποία ζχουν κατατεκεί και οι παρόντεσ Αναλυτικοί
Προι, κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των παρόντων Αναλυτικϊν Πρων και κα ιςχφει από
τθ δθμοςίευςθ των τροποποιθμζνων όρων ςτο portal.
3. Το προςωπικό τθσ Διοργανϊτριασ και τθσ «COSMOTE Κινθτζσ Τθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.», οι
ςφηυγοι κακϊσ και οι ςυγγενείσ των ανωτζρω μζχρι και πρϊτου βακμοφ εξ αίματοσ δεν
ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα.
4. Οι Συμμετζχοντεσ ι/και οι Ψθφοφόροι με τθν εγγραφι τουσ ςτο Ρρόγραμμα,
ςυγκατατίκενται ςτθ χριςθ των οποιωνδιποτε αρχείων προβολισ (βίντεο, φωτογραφίεσ
κλπ) που υλοποιικθκαν κατά τθν διάρκεια του Ρρογράμματοσ.
5. Οι Συμμετζχοντεσ ι/και οι Ψθφοφόροι ςτο Ρρόγραμμα αποδζχονται και ςυναινοφν κατά
τθν ζννοια του Ν. 2472/1997, ςτθ καταχϊριςθ των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων και ςτθν
επεξεργαςία τουσ ςφμφωνα με το Ν. 2472/1997, από τθν Διοργανϊτρια ι/και τθν
COSMOTE κακϊσ και από τρίτεσ εταιρείεσ που τυχόν ςυνεργάηονται με αυτζσ για τθ
διενζργεια του Ρρογράμματοσ και αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ του. Θ
Διοργανϊτρια μπορεί να διατθρεί τα προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων για τθν
επικοινωνία μαηί τουσ και τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με κζματα που αφοροφν το
Ρρόγραμμα. Μετά δε το πζρασ του Ρρογράμματοσ, κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ
Αναλυτικοφσ Προυσ, τα ςχετικά ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. Θ υποβολι ςυμμετοχισ ςτο
Ρρόγραμμα αποτελεί για τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςυναίνεςθ για τθ χριςθ των προςωπικϊν
ςτοιχείων τουσ ςφμφωνα και με τουσ όρουσ χριςθσ του portal.
6. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Ρρόγραμμα και τθν εφαρμογι των
παρόντων Αναλυτικϊν Πρων κα επιλφεται από τθν τριμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ COSMOTE
που απαρτίηεται από τουσ: α) Μαργιάννα Ψωμιάδου Β) Δθμοςκζνθ Βαςιλόπουλο γ) Μαρία
Δθμοποφλου
Θ κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ Συμμετζχοντεσ και
τουσ Ψθφοφόρουσ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α’
ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΟΔΟΧΗΣ ΔΩΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΟΔΟΧΗΣ ΔΩΟΥ ΣΤΟ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ

«RED HOT CHILI PEPPERS SUPPORT GROUP»
1.

Στοιχεία Ρροςϊπου που Δεςμεφεται από τθν παροφςα Διλωςθ

Επϊνυμο:_______________________________
Πνομα: ________________________________
Αρικμόσ Ταυτότθτασ : ____________________
Θμερομθνία Γεννιςεωσ:___________________
Διεφκυνςθ: _____________________________
Τθλζφωνο : _____________________________
Το πρόςωπο του οποίου τα ςτοιχεία αναγράφονται ανωτζρω κα καλείται ςτθ ςυνζχεια
«Δωρεοδόχοσ».

2.
Ο Δωρεοδόχοσ ςυμμετείχε ςτο προωκθτικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο: «RED HOT
CHILI PEPPERS SUPPORT GROUP» (εφεξισ το «Ρρόγραμμα») που διοργάνωςε θ ανϊνυμθ
εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξισ θ
«COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ. 44), και θ ανϊνυμθ
εταιρία με τθν επωνυμία «ΤΣΕΪΝΤΗ ΜΙΟΥΗΙΚ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΕ» (εφεξισ: «η
Διοργανώτρια») βάςει των Αναλυτικϊν Πρων του Ρρογράμματοσ και αναδείχκθκε
νικθτισ.
3.
Ο Δωρεοδόχοσ δθλϊνει ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ του ςυνόλου των Αναλυτικϊν Πρων
του Ρρογράμματοσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ςτο ςφνολό τουσ.
4.
Ο Δωρεοδόχοσ δθλϊνει ότι αποδζχεται το δϊρο του, το οποίο ςθμειϊνεται ςτθ
ςυνζχεια (το «Δϊρο») και περιλαμβάνει:

Μία διπλή πρόςκληςη ςτην αρζνα για τη ςυναυλία των RED HOT CHILI PEPPERS που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου ςτο ΟΑΚΑ.
5.
Ο Δωρεοδόχοσ δθλϊνει ότι είναι πλιρωσ ικανοποιθμζνοσ από το Δϊρο του, το
οποίο βρικε τθσ απόλυτθσ αρεςκείασ του. Ο Δωρεοδόχοσ δθλϊνει ότι δεν ζχει
οποιαδιποτε αξίωςθ, υφιςτάμενθ ι/ και μελλοντικι κατά τθσ COSMOTE και τθσ
Διοργανώτριασ , των ςτελεχϊν, υπαλλιλων και βοθκϊν εκπλθρϊςεϊσ τθσ αναφορικά με τθ
διενζργεια του Ρρογράμματοσ, τθν εφαρμογι των όρων, τθ διαδικαςία κλθρϊςεωσ, τθν
κατανομι των δϊρων ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία ςχετίηεται άμεςα ι ζμμεςα με το
Ρρόγραμμα.
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6.
Αναφορικά με το Δϊρο, ο Δωρεοδόχοσ δθλϊνει ότι αποδζχεται πλιρωσ τουσ
ακόλουκουσ πρόςκετουσ όρουσ, θ αποδοχι των οποίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
πραγματοποίθςθ των ακόλουκων δθλϊςεων:
7.
Σε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, λόγων αςφαλείασ ι άλλων
περιςτάςεων πζραν από τον ζλεγχο τθσ COSMOTE ι τρίτων εμπλεκόμενων ςτθ
διοργάνωςθ, θ COSMOTE δφναται και δικαιοφται να ακυρϊςει οριςτικά το δϊρο, χωρίσ να
προςφζρει εναλλακτικό, οπότε και κα απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και δεν κα
υποχρεοφται ςε προςφορά εναλλακτικοφ δϊρου οποιαςδιποτε μορφισ και αξίασ.
8. O Δωρεοδόχοσ αποδζχεται ότι θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ ποινικι ι αςτικι, για
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και/ι ηθμία και/ι για οποιαδιποτε ςωματικι ι άλλθ
βλάβθ ικελε προκλθκεί προσ το Δωρεοδόχο ςχετιηόμενθ άμεςα ι ζμμεςα με το Δϊρο και
τθ παρουςία του ςτθ ςυναυλία των RED HOT CHILI PEPPERS. Θ COSMOTE δεν φζρει
ευκφνθ για τυχόν ελαττϊματα ςτα Δϊρα, τθν μετάβαςθ και παραμονι του Δωρεοδόχου και
των ςυνοδϊν του ςτο ςυναυλιακό χϊρο εν γζνει και τθν ματαίωςθ- αναβολι- διακοπι ι
οποιαςδιποτε μθ διεξαγωγισ τθσ ςυναυλίασ για οποιονδιποτε λόγο. Επίςθσ, οι COSMOTE
και θ CHANGE δεν δεςμεφονται με το παρόν οφτε ευκφνονται για τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ τθσ ςυναυλίασ και τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν προςκλιςεων. Επιπρόςκετα, οι
COSMΟΤΕ και CHANGE δεν φζρουν ουδεμία υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ και δεν φζρουν
καμία ευκφνθ για τθ διοργάνωςθ εν γζνει τθσ ςυναυλίασ.
8.
Ο Δωρεοδόχοσ με τθν παροφςα ςυναινεί ςτθν χριςθ του ονόματόσ τουσ και/ ι
φωτογραφίασ του για λόγουσ διαφθμιςτικισ προβολισ με ςκοπό τθ δθμοςίευςθ των
ονομάτων των νικθτϊν του Ρρογράμματοσ ςε ςχετικζσ δθλϊςεισ ι διαφθμίςεισ ςτισ οποίεσ
ικελε προβεί θ COSMOTE αναφορικά με το Ρρόγραμμα, ςφμφωνα με τουσ Αναλυτικοφσ
Προυσ χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ.
9.
Ο Δωρεοδόχοσ δθλϊνει ότι τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα ςτοιχεία τουσ είναι
πλιρθ, ακριβι και επίκαιρα και διαβεβαιϊνει τθν COSMOTE και τθν διοργανϊτρια ότι οφτε
ο ίδιοσ οφτε ο ςφηυγοσ του οφτε και οποιοςδιποτε ςυγγενισ του ζωσ και πρϊτου βακμοφ
είναι υπάλλθλοσ των εταιρειϊν «COSMOTE Κινθτζσ Τθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.» ι τθσ «ΤΣΕΪΝΤΗ
ΜΙΟΥΗΙΚ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΕ»

Ακινα, / /2012
Ο Δωρεοδόχοσ
____________________________ (ονοματεπϊνυμο πλιρεσ)

____________________________ (υπογραφι)
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