
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

«COSMOTE BEACH VOLLEY@GOLDEN HALL» 

Η αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΑΔ (εθεμήο COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην 

Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο αξ.44) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PROMOSPORT MARKETING 

& CONSULTING AE πνπ εδξεχεη ζην Ηξάθιεην Αηηηθήο, Μάξθνπ 

Μπφηζαξε 11,  (εθεμήο  «PROMOSPORT»), θαη ηελ αλψλπκε 

εηαηξία OGILVY ONE WORLDWIDE SA πνπ εδξεχεη ζην Γέξαθα 

Αηηηθήο (Ηκαζίαο αξ. 10) , ΣΚ 153 44 (εθεμήο  «Γηαθεκηζηηθή»), 

δηνξγαλψλεη  ην ηνπξλνπά «COSMOTE BEACH VOLLEY @ 

GOLDEN HALL» (εθεμήο «Σνπξλνπά»). Η COSMOTE  σο εηαηξία 

παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απνζθνπεί ζηελ 

πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο  κέζσ ηνπ Σνπξλνπά.   

θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί 

Όξνη») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Σνπξλνπά, 

ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ, ηεο αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηνπ θαη ηεο 

απνλνκήο ησλ δψξσλ.   

ΟΡΟΙ 

1] Σν Σνπξλνπά ζα δηεμαρζεί  ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ 

Δκπνξηθνχ Κέληξνπ Golden Hall, Λεσθφξνο Κεθηζίαο 37Α, απφ 

17/05/2012 έσο 26/05/2012 θαη ζε απηφ ζα ζπκκεηέρνπλ νθηψ (8) 



 
 
 
 
 
 
 
 

νκάδεο αλδξψλ θαη νθηψ (8) νκάδεο γπλαηθψλ (απφ 2 άηνκα ε 

θάζε νκάδα). 

2] Οη αγψλεο ηνπ  Σνπξλνπά ζα δηεμαρζνχλ  ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

εκέξεο θαη ψξεο, φπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α’ (εθεμήο «Πξφγξακκα Αγψλσλ»).  

3] Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Σνπξλνπά έρνπλ φινη φζνη δηακέλνπλ 

λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαη νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζηελ επίζεκε 

παλειιήληα θαηάηαμε ηνπ beach volley γηα ην ηξέρνλ έηνο 

(ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα δηνξγαλψζεηο εξαζηηερλψλ ηεο 

Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο).  

4] Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην Σνπξλνπά ζα πξέπεη απφ 

23.4.2012 έσο θαη 8.5.2012 λα ζπκπιεξψζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

COSMOTE ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκπαίθηε 

ηνπ. Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ή λα παξαηείλεη 

ηε ρξνληθή δηάξθεηα δήισζεο ζπκκεηνρψλ ζην Σνπξλνπά  κε 

πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.cosmote.gr). 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ είλαη ην  

νλνκαηεπψλπκν, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 

ζχλδεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηφζν ηνπ δεινχληνο  φζν θαη ηνπ 

ζπλαζιεηή-ζπκπαίθηε ηνπ (εθεμήο «Οκάδα»). Κάζε πξφζσπν 

πνπ δειψλεη ζπκκεηνρή ζα δειψλεη φηη έρεη ιάβεη ηε ζπλαίλεζε 

ηνπ ζπκπαίθηε ηνπ γηα ηελ δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ζα 

επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ 

ζηνηρείσλ. Δπίζεο ζα δειψλεη ππεχζπλα φηη ε πξνζσπηθή ηνπ 

πγεία θαη ηνπ ζπκπαίθηε ηνπ, ηνπο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην Σνπξλνπά.  

http://www.cosmote.gr/
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5] ε πεξίπησζε πνπ νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο είλαη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Οκάδσλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην Σνπξλνπά ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθή θιήξσζε 

(εθεμήο ε «Κιήξσζε») ε νπνία ζα δηεμαρζεί απφ ηελ εηαηξεία 

OGILVY ONE WORLDWIDE ΑΔ (εθεμήο ε «Γηαθεκηζηηθή») γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο COSMOTE.  

6] Η Κιήξσζε ζα δηεμαρζεί ζηηο 09/05/12, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 

11:30κκ, ζηα γξαθεία ηεο Γηαθεκηζηηθήο, παξνπζία ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ, θαο Υαξάο ππξηδνπνχινπ, 

(Αζθιεπηνχ 26 – 28, Αζήλα), ηει. 210-3643900 (εθεμήο ε 

«πκβνιαηνγξάθνο»). Απφ ηελ Κιήξσζε ζα αλαδεηρζνχλ 

ζπλνιηθά 16 Οκάδεο (8 αλδξηθέο θαη 8 γπλαηθείεο) θαη θαη’ αλψηαην 

φξην 100 επηιαρνχζεο Οκάδεο (50 αλδξηθέο θαη 50 γπλαηθείεο). Οη 

Οκάδεο ζα ιάβνπλ αξηζκφ ζχκθσλα κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

θιεξσζνχλ (π.ρ ε πξψηε Οκάδα πνπ ζα θιεξσζεί ζα ιάβεη ηνλ 

αξηζκφ 1 , ε δεχηεξε ηνλ αξηζκφ 2 θιπ).  

7] ηελ Κιήξσζε ζα ζπκκεηέρνπλ φιεο νη Οκάδεο πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα  φπσο απηφ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηεο Κιεξψζεο θαηά ηελ 

πξναλαθεξφκελε εκέξα θαη ψξα ε COSMOTE δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα απηήο κε 

πξνεγνχκελε πξν είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ αλαθνίλσζή ηεο ζην 

Site ηεο. Η Κιήξσζε ζα δηεμάρζεί κε ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ην ηπραίν ηεο επηινγήο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο 

ησλ ληθεηψλ.   

8] Δληφο κηαο (1) εκέξαο απφ ηε δηελέξγεηα ηεο Κιήξσζεο ζα 

επηρεηξείηαη απφ ηε Γηαθεκηζηηθή  ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ληθεηέο  πξνο ηνλ αξηζκφ θιήζεο πνπ θάζε Οκάδα  έρεη δειψζεη 

θαηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Πξφγξακκα. Καηά ηελ ηειεθσληθή 



 
 
 
 
 
 
 
 

επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηηο Οκάδεο ηα ζηνηρεία ηνπο 

(νλνκαηεπψλπκν, πιήξε δηεχζπλζε, θ.ιπ.) γηα ηε δπλαηφηεηα 

εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο, ελψ νη Οκάδεο ζα πξέπεη λα 

επηβεβαηψλνπλ κέζα ζε δηάζηεκα κηαο (1) εκέξαο φηη επηζπκνχλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Σνπξλνπά. Αλ ε ληθεηήξηα Οκάδα  αξλεζεί 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ή αδξαλήζεη, ή αλ αθπξσζεί ε ζπκκεηνρή ηεο, 

ράλεη απηνκάησο θαη νξηζηηθψο ην δηθαίσκά ηεο επ’ απηνχ, ελψ ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Σνπξλνπά κεηαθέξεηαη ζηνλ πξψην 

επηιαρφληα. Οη επηιαρφληεο  ζα πξέπεη λα θαηνρπξψζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην Σνπξλνπά κε ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία ζε 

δηάζηεκα κίαο εκέξαο απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο. ε πεξίπησζε 

αδξάλεηαο ηνπ επηιαρφληα, ε ζπκκεηνρή ζην Σνπξλνπά 

κεηαθέξεηαη ζηνλ επφκελν, έσο εμαληιήζεσο ησλ επηιαρφλησλ. 

Σα κέιε θάζε Οκάδαο, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην Σνπξλνπά 

ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Γήισζε Απνδνρήο 

πκκεηνρήο, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην Παξάξηεκα Β’ 

επηδεηθλχνληαο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, θαη λα πξνζθνκίδνπλ 

βεβαίσζε ηαηξνχ-παζνιφγνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεη φηη «ε 

πξνζσπηθή ηνπο πγεία επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

Σνπξλνπά» - ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ βεβαηψλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο ζα παξαδίδνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλάληεζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην Σνπξλνπά, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 9,  

(εθεμήο «Σερληθή χζθεςε») απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ Γηαηξφ 

ησλ αγψλσλ. Οη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ζα θξαηνχληαη απφ ηνλ 

Γηαηξφ ησλ αγψλσλ θαη δελ ζα θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο. Με 

πξνζθφκηζε ηεο Ιαηξηθήο βεβαίσζεο θαη ησλ δπν κειψλ, θαζηζηά 
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αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή ηεο Οκάδαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζρεηηθή 

βεβαίσζε αθνξά κφλν ηε δπλαηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Οκάδαο λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαη’ νπδέλα ηξφπν 

δελ αθνξά ζηε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο πγείαο ηνπο, νχηε δχλαηαη λα 

εκπεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο. Σν έγγξαθν απηφ «βεβαίσζε πγείαο» απνηειεί βάζεη 

θαλνληζκνχ πξνππφζεζε ζπκκεηνρήο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

δηνξγαλψζεσλ Beach Volley θαη δελ κπνξεί λα έρεη θακία άιιε 

ρξήζε, αιιηψο νη Οκάδεο ζα ράλνπλ   ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζην Σνπξλνπά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Σνπξλνπά ηα σο άλσ 

ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. 

9] Οη Οκάδεο νη νπνίεο ζα Κιεξσζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

Σνπξλνπά ζα ελεκεξσζνχλ απφ ηελ PROMOSPORT εληφο 3 

εκεξψλ απφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, γηα ηελ ψξα 

θαη ην κέξνο ηεο Σερληθήο χζθεςεο. Η εκεξνκελία, ψξα θαη 

ηφπνο ηεο Σερληθήο χζθεςεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α’ ηνπ 

παξφληνο αιιά ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

PROMOSPORT.  Αδπλακία ησλ Οκάδσλ λα παξεπξεζνχλ ζηελ 

Σερληθή χζθεςε ησλ αγψλσλ ζεκαίλεη θαη απνθιεηζκφ ηνπο απφ 

ην Σνπξλνπά. ηελ Σερληθή χζθεςε νη Οκάδεο πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηηο Ιαηξηθέο ηνπο βεβαηψζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ κειψλ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηηο εκθαλίζεηο ηνπο γηα έγθξηζε (κε 

εμαίξεζε ην αγσληζηηθφ κπινπδάθη πνπ ζα ηνπο δνζεί ηελ ίδηα 

κέξα απφ ηελ PROMOSPORT). ηελ Σερληθή χζθεςε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ηπρφλ θιεξψζεηο γηα ην πξφγξακκα θαη 

ηελ ζεηξά ησλ αγψλσλ, αιιά θαη ζα δσζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

αγσληζηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Δπίζεο, απνθιεηζκφο 

απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ Σνπξλνπά ζεκαίλεη θαη ε κε εκθάληζε ηεο 

Οκάδαο ηελ πξνθαζαξηζκέλε ψξα γηα ηνλ αγψλα ηεο.  Σν Αξρηθφ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Πξφγξακκα ηνπ Σνπξλνπά (ην νπνίν ζα επηβεβαηψζεί ζηελ ηειηθή 

ηνπ κνξθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σερληθήο χζθεςεο), αλαθέξεηαη 

ζην ζπλεκκέλν ζηνπο παξφληεο αλαιπηηθνχο φξνπο Παξάξηεκα 

Α’. 

10] Σν Σνπξλνπά ζα δηεμαρζεί κε ην αθφινπζν ζχζηεκα: A’ θάζε 

(8 νκάδεο) κνλνο απνθιεηζκφο (knock out) – Β’ θάζε (4 νκάδεο) 

δηπιφο απνθιεηζκφο (double knock out). Οη αγψλεο ιήγνπλ ζηα 

δχν (2) ληθεηήξηα ζεη ησλ 15 πφλησλ, κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 

πφλησλ θαη ρσξίο αλψηεξν φξην (15-17, 16-14, 17-15 θνθ). 

Δθφζνλ νη 2 Οκάδεο είλαη ηζφπαιεο κεηά ηα 2 πξψηα ζεη, 

δηεμάγεηαη έλα ηξίην ζεη ησλ 11 πφλησλ, κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 

πφλησλ. Κάζε Οκάδα δηθαηνχηαη έλα (1) ηαηκ άνπη ησλ ηξηάληα (30) 

δεπηεξνιέπησλ ζε θάζε ζεη. Οη δηαηηεηέο πνπ ζα νξηζηνχλ ζα είλαη 

θαη νη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ. 

11] ε φιεο ηηο Οκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Σνπξλνπά ζα 

δνζεί απφ ηελ COSMOTE θαη ηελ PROMOSPORT, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο Σερληθήο χζθεςεο,  απφ κηα αγσληζηηθή εκθάληζε, 

ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θνξνχλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο 

Οκάδαο ηνπο. 

12] Οη Οκάδεο  πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ 

Σνπξλνπά 15 ιεπηά πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο θάζε  

αγψλα. Οκάδα πνπ δελ ζα είλαη πιήξεο θαηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

ψξα έλαξμεο ζα κεδελίδεηαη θαη ζηελ επφκελε θάζε ζα 

πξνθξίλεηαη απηφκαηα ε αληίπαιε Οκάδα. 

13] Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ ζα εθαξκφδνληαη 

φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Παηδηάο ηνπ αζιήκαηνο. Γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ππεχζπλνο είλαη ν Σερληθφο 
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Τπεχζπλνο ησλ αγψλσλ θαη ζε πεξίπησζε ελζηάζεσο ε απφθαζε 

ζα ιακβάλεηαη απφ ηελ ηξηκειή αγσλφδηθν επηηξνπή πνπ 

απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο COSMOTE, ηεο 

PROMOSPORT θαη ηνπ Σερληθνχ Τπεπζχλνπ.  

14] Κάζε γεγνλφο, εθηφο ησλ αγσληζηηθσλ ζεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηεξσ, πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο ή ρξεηάδεηαη 

δηεπθξίληζε ζα αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ COSMOTE θαη ηελ 

PROMOSPORT.  

15] Οπνηαδήπνηε απφ ηηο Οκάδεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αθφκα 

θαη απηφ ηεο απνδνρήο ηεο ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα αθπξσζεί γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο:  

α) ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ απνδερηεί 

πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ή δελ πιεξνί απηνχο ζην ζχλνιφ 

ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, β) ε πεξίπησζε πνπ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηελ 

Οκάδα εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ πνπ ηάζζνληαη 

ζηνπο παξφληεο φξνπο  

γ) Υσξίο πξνζθφκηζε ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά ηελ Σερληθή 

χζθεςε  

δ) ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ ππνγξάςεη ηε 

ζρεηηθή Γήισζε Απνδνρήο πκκεηνρήο ή δελ πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

16] Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν ηεο Οκάδαο, 

ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έρεη ην 

δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην Σνπξλνπά. 



 
 
 
 
 
 
 
 

17] Η COSMOTE  ζα απνλείκεη ζηηο ηξείο (3) πξψηεο ληθήηξηεο 

Οκάδεο ηνπ (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ)   Σνπξλνπά, ηα αθφινπζα 

Γψξα (εθεμήο «Γψξα»):  

Α ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΓΑ:  Έλα ηαμίδη ηεζζάξσλ εκεξψλ ζηελ Πάξν, 

Σν ηαμίδη  πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα : 

 3 δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρείν 4 αζηέξσλ (δίθιηλν 

δσκάηην)  κε πξσηλφ 

 Αθηνπιντθά εηζηηήξηα κε ζπκβαηηθφ πινίν Πεηξαηάο-Πάξνο-

Πεηξαηάο  

 Φφξνπο θαη ΦΠΑ 

Η πξνζθνξά ηζρχεη γηα ηηο εκεξνκελίεο 13/06/2012 – 19/07/2012 

θαη 26/08/2012 – 05/09/2012.  

Β ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Μηα (1) ζπζθεπή SONY XPERIA S ζε θάζε κέινο 

ηεο Οκάδαο  

Γ ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Μηα (1) ζπζθεπή SONY PS VITA ζε θάζε κέινο ηεο 

Οκάδαο  

18] H COSMOTE   πέξα απφ ηα αλαθεξφκελα Γψξα δχλαηαη θαηά 

ηελ θξίζε ηεο λα δηαζέζεη πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη άιια 

επηπιένλ Γψξα. 

Σα Γψξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη νχηε δχλαηαη 

λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγχξσζε ηνπο ζε 

ρξήκαηα. Γηα ηελ εγγχεζε ησλ  Γψξσλ ηεο Β θαη Γ ληθήηξηαο 

Οκάδαο  θαη γηα θάζε πξαγκαηηθφ ή λνκηθφ ειάηησκα απηψλ  νη 

ληθεηέο  ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία. Σν Γψξν, φπνπ απαηηείηαη, ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε. Κάζε ληθεηήο ππνρξενχηαη θαηά ην ζηάδην 

ηεο παξαιαβήο ηνπ Γψξνπ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή Γήισζε 



Φχιιν 5 

Απνδνρήο Γψξνπ θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηαμηδηνχ φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ’ αληίζηνηρα. 

19] H COSMOTE  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γψξα 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπο. 

20] Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σνπξλνπά, θαη κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο, 

ε COSMOTE  δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Γψξα γηα ζθνπνχο 

δηαθήκηζεο. Οη ληθεηέο  δελ δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ θακία αμίσζε 

θαηά ηεο COSMOTE  ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ Γψξσλ γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

21] Η επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηε δηάζεζε ησλ Γψξσλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ δηαηεξνχλ 

θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο. Δπίζεο, ε 

COSMOTE  δχλαηαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, λα κελ πξνζθέξεη 

ζηνπο ληθεηέο ηα Γψξα νχηε άιια ελαιιαθηηθά, νπφηε θαη ζα 

απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε. 

22] Μεηά ην ηέινο ηνπ  Σνπξλνπά, θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ 

θαηά ηα πξναλαθεξφκελα θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE,  

παχεη λα πθίζηαηαη. Η COSMOTE  δελ ππέρεη  νχηε  αλαιακβάλεη  

νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

23] H COSMOTE  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηα 

νλφκαηα ησλ ληθεηψλ θαη λα δεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο ηνπο 

θαζψο θαη λα πξνβεί ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο, φπσο ελδεηθηηθά ηεο παξαιαβήο ησλ  Γψξσλ. Ο 

ληθεηήο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ Γψξνπ, ζε 

ππνγξαθή δήισζεο – ζπλαίλεζεο γηα παξνπζία ζε ζρεηηθφ 

δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα, ή γηα ηε ρξήζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη 

θσηνγξαθίαο ηνπ γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηηο 

Γηνξγαλψηξηεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή 

απνδεκηψζεσο. Άξλεζε ηνπ Νηθεηή λα ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθφ 

δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ή άιιε αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα 



 
 
 
 
 
 
 
 

πεξηιεθζεί ην φλνκά ηνπ ζε θαηαρσξήζεηο, εθφζνλ θιεζεί γηα 

ηνχην, λνκηκνπνηεί ηελ COSMOTE λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ Γψξνπ. 

24] Οη παξφληεο φξνη έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ πκβνιαηνγξάθν 

Αζελψλ θπξία Υαξά ππξηδνπνχινπ, (Αζθιεπηνχ 26 – 28, 

Αζήλα), ηει. 210-3643900,θαη νπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο 

δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη αληίγξαθν κε έμνδά ηνπ. Δπίζεο, νη 

παξφληεο φξνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη 

αλαξηεκέλνη ζην site www.cosmote.gr. 

25] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο 

παξφληεο αλαιπηηθνχο φξνπο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Κάζε 

ηξνπνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ζηε ζπκβνιαηνγξάθν ζηελ νπνία ζα 

έρνπλ θαηαηεζεί νη παξφληεο αλαιπηηθνί φξνη, ζα απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ζα 

ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ φξσλ ζην Site ηεο 

COSMOTE www.cosmote.gr.  

26] Σν πξνζσπηθφ ηεο COSMOTE, ηεο PROMOSPORT θαη ηεο 

Γηαθεκηζηηθήο , νη ζχδπγνη θαζψο θη νη ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ 

κέρξη θαη πξψηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο δελ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. 

27] Η ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο ζην  Σνπξλνπά απνηειεί 

ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ ζπκκεηέρνληα δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997 θαη ηνπ λ. 3471/2006 γηα ηηο αλάγθεο 

δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Σνπξλνπά θαζψο θαη γηα 

ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

Σνπξλνπά.  Μεηά ηε ιήμε ηνπ Σνπξλνπά θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

Γψξσλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη.  

http://www.cosmote.gr/
http://www.cosmote.gr/
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28] Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην 

Πξφγξακκα, ην Σνπξλνπά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη δελ έρεη 

επηιπζεί απφ ηα πξνεγνχκελα φξγαλα (Σερληθν Τπεχζπλν, 

Αγσλνδηθν Δπηηξνπή) ζα επηιχεηαη απφ ηξηκειή Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ πνπ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο 

COSMOTE θαη ηεο PROMOSPORT θαη απνηειεί ηελ ππέξηαηε 

αξρήηνπ Σνπξλνπά. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο. 

29] Η ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ξεηή θαη 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ 

φξσλ θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ζε απηφ παξαξηήκαηνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Παξάξηεκα Α’ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΚΔΦΔΙ:  
Γπλαηθψλ 16/5 Χξα 19:30 Golden Hall (ρψξνο γεπέδνπ) 
Αλδξψλ 21/5 Χξα 19:30 Golden Hall (ρψξνο γεπέδνπ) 
 
1ε εκέξα 4 αγψλεο (Γπλαίθεο 17/5-Άλδξεο 22/5) 
  
Α1. νκαδεο 1-8 
Α2. νκαδεο 2-7 
Α3. νκαδεο 3-6 
Α4. νκαδεο 4-5 
  
2ε εκέξα 3 αγψλεο (Γπλαίθεο 18/5-Άλδξεο 23/5) 
  
Α5. ληθεηήο Α1 - Α2 
Α6. ληθεηήο Α3 - Α4 
Α7. εηηεκέλνη Α5 - Α6 
  
3ε εκέξα 2 αγψλεο (Γπλαίθεο 24/5-Άλδξεο 25/5) 
  
Α8. ληθεηέο Α5 - Α6 
Α9. ληθεηήο Α7 - εηηεκέλνο Α8 
  
4ε κέξα 1 αγψλαο ηειηθφο (Γπλαίθεο 26/5-Άλδξεο 26/5) 
  
Α10. ληθεηέο Α8 - Α9 
 
1νο Νηθεηήο: Νηθεηήο Α10 
2νο Νηθεηήο: Ηηηεκέλνο Α10 
3νο Νηθεηήο: Ηηηεκέλνο Α9 
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Παξάξηεκα Β’ 
ΓΗΛΧΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

 
1. ηνηρεία Αζιεηή 1 Πξνζψπνπ πνπ Γεζκεχεηαη απφ ηελ 
παξνχζα Γήισζε 
 
Δπψλπκν:_______________________________ 
Όλνκα: ________________________________ 
Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________  
Ηκεξνκελία Γελλήζεσο:___________________ 
Γηεχζπλζε: _____________________________ 
Σειέθσλν : _____________________________ 
 
Σν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζα 

θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Αζιεηήο». 
 
2. ηνηρεία Αζιεηή 2 
 
Δπψλπκν:_______________________________ 
Όλνκα: ________________________________ 
Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________  
Ηκεξνκελία Γελλήζεσο: ___________________ 
Γηεχζπλζε: _____________________________ 
Σειέθσλν : _____________________________ 
 
Δθεμήο θαινχκελνη απφ θνηλνχ «Αζιεηέο» 
 
3.  Οη Αζιεηέο  ππέβαιαλ αίηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
Σνπξλνπά «COSMOTE BEACH VOLLEY @ GOLDEN HALL» 
(εθεμήο «Σνπξλνπά») πνπ δηνξγαλψλεη ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ 
επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.» 
(εθεμήο ε «COSMOTE»), θαη θιεξψζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
απηφ.  
4.  Οη Αζιεηέο  δειψλνπλ φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Σνπξλνπά , ηνπο νπνίνπο 
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο, ξεηά δε δειψλνπλ 
φηη ζα ζπκκνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σνπξλνπά κε ηνπο 
φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηνπ. 
 
5.  Σα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ Αζιεηψλ πξνο θαη απφ ην 
ζεκείν πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ην Σνπξλνπά θαζψο θαη θάζε άιια 
έμνδα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ίδηνπο. 
 
6. Οη Αζιεηέο δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε αμίσζε, 
πθηζηάκελε ή/ θαη κειινληηθή θαηά ηεο COSMOTE θαη ηεο 
PROMOSPORT ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη βνεζψλ 
εθπιεξψζεψο ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Σνπξλνπά.  
 
7.  Αλαθνξηθά κε ην Γψξν, ν Αζιεηήο θαη ν πλαζιεηήο 
δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο αθφινπζνπο πξφζζεηνπο 



 
 
 
 
 
 
 
 

φξνπο, ε απνδνρή ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην Σνπξλνπά, θαη πξνβαίλνπλ ζηηο αθφινπζεο 
πξφζζεηεο δειψζεηο: 
7.1. Οη Αζιεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε 
ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Σνπξλνπά.  
7.2. Η ζπκκεηνρή ζην Σνπξλνπά γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε 
ησλ Αζιεηψλ, νη νπνίνη δειψλνπλ φηη είλαη απφιπηα πγηείο θαη 
ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζην Σνπξλνπά θαη πξνζθφκηζαλ κε ηελ 
παξνχζα πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη είλαη 
ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Δηδηθφηεξα, ε  COSMOTE θαη ε 
PROMOSPORT δελ ππέρνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα αηπρήκαηα 
ησλ Αζιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σνπξλνπά.  
7.3. Η  COSMOTE επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ην 
Πξφγξακκα ηνπ Σνπξλνπά. Σπρφλ αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη 

ζηνπο Αζιεηέο κφιηο απηφ θαηαζηεί αληηθεηκεληθά εχινγα δπλαηφλ.  
7.4. Οη Αζιεηέο  αλαγλσξίδνπλ φηη ε COSMOTE θαη ε 
PROMOSPORT δελ θέξνπλ θακία επζχλε θαη δειψλνπλ φηη δελ 
δηαηεξνχλ θακία απαίηεζε, αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηψλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, φπσο ελδεηθηηθά 
αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, γεληθήο απεξγίαο θιπ, δελ 
είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Σνπξλνπά.  
 
8. ε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ιφγσλ 
αζθαιείαο ή άιισλ πεξηζηάζεσλ πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο  
COSMOTE ή ηξίησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηνξγάλσζε ηνπ 
Σνπξλνπά, ε  COSMOTE δχλαηαη θαη δηθαηνχηαη λα καηαηψζεη 
νξηζηηθά ην Σνπξλνπά, νπφηε θαη ζα απαιιάζζεηαη απφ θάζε 
επζχλε.  
 
9. Οη Αζιεηέο κε ηελ παξνχζα ζπλαηλνχλ ζηελ ρξήζε ηνπ 
νλφκαηφο ηνπο θαη/ ή θσηνγξαθίαο ηνπο γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο 
πξνβνιήο κε ζθνπφ ηε δεκνζίεπζε ησλ νλνκάησλ ηνπο ζε 
ζρεηηθέο δειψζεηο ή δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο ήζειε πξνβεί ε 
COSMOTE αλαθνξηθά κε ην Σνπξλνπά , ζχκθσλα κε ηνπο 
Αλαιπηηθνχο Όξνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή 
απνδεκηψζεσο.  
 
10. "Οη αζιεηέο απνδέρνληαη φηη θαηά ηελ δηαξθεηα ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο απηήο (ζπκκεηνρή ζην ηνπξλνπά) δελ ζα 
πξνβαίλνπλ ζε πξνβνιή εκπνξηθψλ ζεκάησλ (άιισλ πιελ ηεο 
αγσληζηηθήο εκθάληζεο πνπ ιακβάλνπλ θαη ε νπνία θέξεη 
ινγφηππν COSMOTE), εμαηξνπκέλσλ ζεκάησλ θαηαζθεπαζηψλ 
ελδπκαζίαο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ζε δηάζηαζε ηα 30 
ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (πρ ζήκα θαηαζθεπαζηή ζε βεξκνχδα ή 
θαπειάθη)". 
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11.     Οη Αζιεηέο δειψλνπλ φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα 
ζηνηρεία ηνπο είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηψλνπλ 
ηελ COSMOTE θαη ηελ PROMOSPORT φηη νχηε νη ίδηνη νχηε νη 
ζχδπγνη ηνπο νχηε θαη νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ηνπο έσο θαη 
πξψηνπ βαζκνχ είλαη ππάιιεινο ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE 
Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» ή ηεο «OGILVY ONE 
WORLDWIDE AE». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παξάξηεκα Γ’ 

ΓΗΛΧΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΧΡΟΤ-ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΓΙΟΤ 
1. ηνηρεία Νηθεηψλ πνπ Γεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα 
Γήισζε 
 
 
1.Δπψλπκν:_______________________________ 
Όλνκα: ________________________________ 
Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________  
Ηκεξνκελία Γελλήζεσο:___________________ 
Γηεχζπλζε: _____________________________ 
Σειέθσλν : _____________________________ 
 

 
2.Δπψλπκν:_______________________________ 
Όλνκα: ________________________________ 
Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________  
Ηκεξνκελία Γελλήζεσο: ___________________ 
Γηεχζπλζε: _____________________________ 
Σειέθσλν : _____________________________ 
 
 
 
3.  Οη Νηθεηέο  ζπκκεηείραλ  ζην Σνπξλνπά «COSMOTE 
BEACH VOLLEY@GOLDEN HALL» (εθεμήο ην «Σνπξλνπά») 
πνπ δηνξγάλσζε ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE 
ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.» (εθεμήο ε «COSMOTE»), 
πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο αξ. 44) θαη 
αλαδείρζεθαλ πξψηνη ληθεηέο απηνχ ζηελ θαηεγνξία ηνπο.   
 
4.  Οη Νηθεηέο δειψλνπλ  φηη έιαβαλ  πιήξε γλψζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Σνπξλνπά , ηνπο νπνίνπο 
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 
 
5.  Οη Νηθεηέο δειψλνπλ  φηη απνδέρνληαη ην δψξν ηνπο 
(εθεμήο ην «Γψξν»), ην νπνίν θαη πεξηιακβάλεη: 
Έλα ηαμίδη ηεζζάξσλ εκεξψλ ζηελ Πάξν, Σν ηαμίδη  πεξηιακβάλεη 
ηα αθφινπζα : 

 3 δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρείν 4 αζηέξσλ (δίθιηλν 
δσκάηην)  κε πξσηλφ 

  Αθηνπιντθά εηζηηήξηα κε ζπκβαηηθφ πινίν Πεηξαηάο-Πάξνο-
Πεηξαηάο  

 Φφξνπο θαη ΦΠΑ 
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Η πξνζθνξά ηζρχεη γηα ηηο εκεξνκελίεο 13/06/2012 – 19/07/2012 
θαη 26/08/2012 – 05/09/2012θαη αθνξά ηα 2 άηνκα ηα νπνία ζα 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ Νηθεηψλ απφ θαη πξνο 
ην ζεκείν αλαρψξεζεο ηνπ πινίνπ βαξχλνπλ ηνπο ίδηνπο.  
 
6. Οη Νηθεηέο δειψλνπλ φηη είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη απφ 
ην Γψξν, ην νπνίν βξήθαλ ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπο. Οη 
Νηθεηέο δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ  νπνηαδήπνηε αμίσζε, 
πθηζηάκελε ή/ θαη κειινληηθή θαηά ηεο COSMOTE,  ηεο 
PROMOSPORT ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη βνεζψλ 
εθπιεξψζεψο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Σνπξλνπά, ηελ 
εθαξκνγή ησλ φξσλ, ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο, ηελ θαηαλνκή ησλ 
δψξσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην 
Σνπξλνπά.  
 
7.  Αλαθνξηθά κε ην Γψξν, ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη 
απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο αθφινπζνπο πξφζζεηνπο φξνπο, ε 
απνδνρή ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο 
πξφζζεηεο δειψζεηο: 
 
7.1. Οη Νηθεηέο δελ έρνπλ  δηθαίσκα λα δεηήζνπλ  νπνηνδήπνηε 
ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ζε πεξίπησζε αθχξσζεο, καηαίσζεο ή 
αδπλακίαο ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη εμ’ ππαηηηφηεηάο 
ηνπο.  
7.2. Γεδνκέλνπ φηη ε παξνρή ηνπ Γψξνπ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία 
κε  ηξίηα,  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη Νηθεηέο απνδέρνληαη 
ξεηά  ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ηπρφλ ηεζνχλ απφ ηα σο άλσ 
πξφζσπα.  Καηά ζπλέπεηα, νη Νηθεηέο ππνρξενχληαη λα 
παξάζρνπλ  εγγξάθσο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε 
επηβεβαίσζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά 
θαη αθνξνχλ ηελ παξνρή ηνπ Γψξνπ  θαη αλαγλσξίδεη φηη θακία 
άιιε επζχλε δελ έρεη ε COSMOTE.  
7.3. Η ζπκκεηνρή ζην Γψξν γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
Γσξενδφρνπ. ην επξχηεξν κέηξν πνπ είλαη επηηξεπηφ απφ ην 
θαηά πεξίπησζε ηζρχνλ εθαξκνζηέν δίθαην, ε  COSMOTE θαη νη 
ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο απαιιάζζνληαη απφ θάζε επζχλε. 
Δηδηθφηεξα, ε  COSMOTE δελ ππέρεη  νπνηαδήπνηε επζχλε γηα 
θαζπζηεξήζεηο δξνκνινγίσλ, αηπρήκαηα ή πηαίζκα ησλ 
πξνζψπσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο αλαθνξηθά κε ην Γψξν .  Ο Γσξενδφρνο 
αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE δελ ππέρεη  θακία επζχλε απέλαληί 
ηνπ  γηα νηηδήπνηε ηνπο ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηνπ 
Γψξνπ.  
7.4.  Οη Νηθεηέο  θέξνπλ πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε 
νηθνλνκηθή θαη άιιε επζχλε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε 
παξνρή ηνπ Γψξνπ  θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Πεξαηηέξσ, νη Νηθεηέο 
θέξνπλ πιήξσο ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ζε νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή δελ αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα  πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ 
παξνρή ηνπ Γψξνπ.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. Η  COSMOTE επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη θάζε 
ιεπηνκέξεηα, νπζηψδε ή κε αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ηνπ Γψξνπ.  
Σπρφλ αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη κφιηο απηφ θαηαζηεί 
αληηθεηκεληθά εχινγα δπλαηφλ.  
 
7.6. Καηά ηε ζπκκεηνρή ησλ Νηθεηψλ ζην ηαμίδη  δελ 
θαιχπηνληαη πξνζσπηθέο δαπάλεο φπσο ελδεηθηηθά, θαηαλάισζε 
θαγεηνχ θαη πνηψλ εθηφο ησλ πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ, 
θαηαλάισζε αιθνφι, θάζε πξνζσπηθή δαπάλε, φπσο ηδίσο 
αγνξέο απφ θαηαζηήκαηα, κνπζεία ή μελνδνρεία, ηειεθσλήκαηα, 
έμνδα θαζαξηζηεξίνπ ή πιπληεξίνπ ξνχρσλ, εμππεξέηεζε 
δσκαηίνπ (room service) ελνηθίαζε νρεκάησλ, νπνηαδήπνηε 
εθδξνκή κε ζπκπεξηιακβαλφκελε ζην πξφγξακκα ηνπ ηαμηδηνχ 
θ.ά., ηπρφλ απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο θιπ,  ηηο νπνίεο ζα 

επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά νη ληθεηέο. 
 
7.7.  Οη Νηθεηέο αλαγλσξίδνπλ  φηη ε COSMOTE δελ θέξνπλ 
θακία επζχλε θαη δειψλνπλ φηη δελ δηαηεξνχλ  θακία απαίηεζε, 
αμίσζε ή δηθαίσκα θαηά απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ αλσηέξαο 
βίαο, φπσο ελδεηθηηθά αλαθεξφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, γεληθήο 
απεξγίαο θιπ, δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνρήο 
ηνπ Γψξνπ. Δπίζεο, αλαγλσξίδεη φηη ε COSMOTE δελ θέξεη  
θακία επζχλε θαη δειψλεη φηη δελ δηαηεξεί θακία απαίηεζε, αμίσζε 
ή δηθαίσκα θαηά απηήο γηα θάιπςε ηπρφλ εμφδσλ ιφγσ καηαίσζεο 
ή αθχξσζεο ηνπ δξνκνινγίνπ ή άιιεο παξνρήο θαηά ηα 
πξναλαθεξφκελα.    
7.8. Νηθεηέο κε θηλεηηθά, δηαλνεηηθά ή άιια πξνβιήκαηα ζα 
ηαμηδέςνπλ κε ηδία επζχλε, απαιιαζζφκελεο ηεο COSMOTE απφ 
νπνηαδήπνηε επζχλε, ζπλνδεπφκελα απφ άηνκα πνπ ζα 
ππνδείμνπλ νη ίδηνη. 
 

7.9. Σν ηαμίδη ηζρχεη κφλν γηα ην δξνκνιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 
Αλαιπηηθνχο Όξνπο, θαηφπηλ επηβεβαίσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο κε ηελ 
εηαηξία Pacific World γηα ηηο εκεξνκελίεο 13/06/2012 – 19/07/2012 θαη 
26/08/2012 – 05/09/2012. Οη ληθεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 
νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ή ηαμίδη ζε ελαιιαθηηθή 
εκεξνκελία ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ ηαμηδηνχ ή 
αδπλακίαο ηνπο λα ηαμηδέςνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Η COSMOTE 
δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή καηαίσζεο ηεο 
δηεμαγσγήο ησλ εθδξνκψλ.  
 
7.10. Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ 
ληθεηψλ. ην επξχηεξν κέηξν πνπ είλαη επηηξεπηφ απφ ην θαηά 
πεξίπησζε ηζρχνλ εθαξκνζηέν δίθαην, ε COSMOTE, νη ηαμηδησηηθνί 
πξάθηνξεο, θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο απαιιάζζνληαη απφ 
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θάζε επζχλε. Δηδηθφηεξα, ε COSMOTE δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε 
επζχλε γηα αηπρήκαηα, αζζέλεηεο ή πηαίζκα ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία 
αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ 
 
7.11. Οη ληθεηέο  θέξνπλ  πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή 
θαη άιιε επζχλε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξνρήο ηνπ Γψξνπ. 

 
 
8. Οη Νηθεηέο δελ θαιχπηνληαη απφ αζθάιηζε αλαθνξηθά κε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ, εθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη 
απφ ζπκβάζεηο ηνπ κε ηξίηνπο.  
 
9. ε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ιφγσλ 
αζθαιείαο ή άιισλ πεξηζηάζεσλ πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο  
COSMOTE ή ηξίησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηνξγάλσζε ή/θαη 
παξνρή ησλ Γψξσλ, ε  COSMOTE δχλαηαη θαη δηθαηνχηαη λα 
καηαηψζεη νξηζηηθά ηελ παξνρή ηνπ Γψξνπ,  ρσξίο λα πξνζθέξεη 
ελαιιαθηηθφ δψξν, νπφηε θαη ζα απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε 
θαη δελ ζα ππνρξενχηαη ζε πξνζθνξά ελαιιαθηηθνχ Γψξνπ 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη αμίαο.  
 
10. Οη Νηθεηέο κε ηελ παξνχζα ζπλαηλνχλ ζηελ ρξήζε ηνπ 
νλφκαηφο ηνπο θαη/ ή θσηνγξαθίαο ηνπ γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο 
πξνβνιήο κε ζθνπφ ηε δεκνζίεπζε ησλ νλνκάησλ ησλ ληθεηψλ 
ηνπ Σνπξλνπά ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ή δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο 
ήζειε πξνβεί ε COSMOTE αλαθνξηθά κε ην Σνπξλνπά, ζχκθσλα 
κε ηνπο Αλαιπηηθνχο Όξνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε 
ακνηβήο ή απνδεκηψζεσο.  
 
11.     Οη Νηθεηέο δειψλνπλ  φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα 
ζηνηρεία ηνπο είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηψλνπλ  
ηελ COSMOTE φηη νχηε νη ίδηνη νχηε νη ζχδπγνί ηνπο νχηε θαη 
νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ηνπο έσο θαη πξψηνπ βαζκνχ είλαη 
ππάιιεινο ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο 
Α.Δ.» ή ηεο «PROMOSPORT». 

 
 
 
 


