Όροι και Προϋποθέσεις
1. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στοχεύει στην προώθηση του
αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η
Εβδομάδα είναι για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το υπόβαθρο ή
το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Στοχεύει να εμπνεύσει τους
Ευρωπαίους στο να είναι πιο ενεργοί σε τακτική βάση και να
δημιουργήσει ευκαιρίες στις καθημερινές ζωές των ανθρώπων για να
ασκηθούν περισσότερα. Για να γίνει η όλη διαδικασία πιο διασκεδαστική,
θα διεξαχθεί ένας διαγωνισμός με αθλητικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις
(εφεξής «διαγωνισμός») διοργανώνονται από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού (εφεξής «ΚΟΑ») που είναι ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας.
2. O ΚΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διακόψει προσωρινά
ή μόνιμα αυτόν τον διαγωνισμό, ανά πάσα στιγμή και κατά διαστήματα
χωρίς καμία ευθύνη, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους
συμμετέχοντες
3. O KOA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για καταχωρήσεις που έχουν
αποσταλεί αλλά δεν έχουν ληφθεί, για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό
περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην έλλειψη πρόσβασης σε
συμμετοχές λόγω των ρυθμίσεων απορρήτου των συμμετεχόντων στις
επιλεγμένες διαδικτυακές πλατφόρμες τους.
4. O KOA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια, καθυστέρηση, κακή
μετακίνηση, ζημιά ή αποτυχημένη παράδοση - είτε λόγω τεχνικών
δυσχερειών που επηρεάζουν την ηλεκτρονική επικοινωνία είτε αλλιώς
των καταχωρήσεων.
5. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωτερικών
ηλεκτρονικών πλατφορμών / ιστότοπων, οι οποίες ενδέχεται να
περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους, πόρους και
διαφημιστές. O KOA δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα αυτών των
εξωτερικών χώρων ούτε επικυρώνει ή συμφωνεί να είναι υπεύθυνος για
τα περιεχόμενα, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθενται
σε ή μέσω τέτοιων εξωτερικών τοποθεσιών. O KOA δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν απώλεια
ή βλάβη που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε σε χρήστη σε σχέση
με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή
διαθέσιμες υπηρεσίες σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους.
6. Οι καταχωρίσεις δεν πρέπει να περιέχουν κανένα υλικό ή / και δήλωση
που να παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των άλλων,
η οποία είναι παράνομη, απειλητική, καταχρηστική, δυσφημιστική, ή
διαφημιστική, χυδαία, άσεμνη, η οποία ενθαρρύνει τη συμπεριφορά που
θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, προκαλεί αστική ευθύνη ή παραβιάζει
κατ 'άλλον τρόπο οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο. Οι συμμετοχές που
δεν συμμορφώνονται με αυτή τη διάταξη θα αποκλειστούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Ο ΚΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει

τυχόν καταχωρήσεις που θεωρούνται ακατάλληλες. Η απόφαση του
ΚΟΑ για το θέμα αυτό θα είναι οριστική.
7. Ο ΚΟΑ δεν θα μπει στη διαδικασία ανταλλαγής αλληλογραφίας και
επεξηγήσεων που να αφορούν τα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου της
επιλογής των νικητών, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς
επίσης και σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για αποκλεισμό.
8. Τα βραβεία είναι όπως αναφέρονται στην εθνική ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο (www.beactive.cy)
και δεν είναι μεταβιβάσιμα και ούτε ανταλλάξιμα. Δεν θα προσφερθούν
μετρητά ή πιστωτικές εναλλακτικές λύσεις
9. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή αλλιώς να έχουν
έγγραφή βεβαίωση από το γονέα ή κηδεμόνα τους ότι συναινεί στη
συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό.
10. Μετά την πραγματοποίηση της κάθε κλήρωσης, ο νικητής θα ειδοποιηθεί
από τις σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης του BeActive – Cyprus
(Facebook ή Ιnstagram) με σχετικό προσωπικό μήνυμα (private
message). Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει µε προσωπικό μήνυμα
στη σελίδα του BeActive - Cyprus ( Facebook ή Instagram) εντός 15
ημερών προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί του και να
ενημερωθεί για τις απαραίτητες διαδικασίες παραλαβής των δώρων.
11. Οι νικητές θα ανακοινώνονται επίσης στις σελίδες Κοινωνικής
Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter) του BeActive – Cyprus και
στην ιστοσελίδα www.beactive.cy

