
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Η εταιρία «MindFusion ΕΠΕ» [στο εξής: «∆ιοργανώτρια Εταιρία»] και η εταιρία χρωµάτων «Druckfarben Ελλάς 

ΑΕΒΕ » [στο εξής: «Druckfarben»] διοργανώνουν διαγωνισµό [στο εξής: «∆ιαγωνισµός»] για την ανάδειξη, ύστερα από 

κλήρωση, τριών (3) νικητών. Ο εκάστοτε νικητής θα επιλέξει ανάµεσα σε τρία (3) δώρα: έως 6 τεµάχια Total Proof P-US 

25kg και έως 2 τεµάχια Total Proof PU PRIMER 10L ή έως 5 τεµάχια Total Proof PU Aqua 25kg ή έως 10 τεµάχια Total 

Proof PU Hybrid 10L [στο εξής: «∆ώρο»]. Η κλήρωση θα γίνει µεταξύ των συµµετεχόντων, οι οποίοι θα υποβάλλουν 

προσφορά σε καταχώρηση εργασίας για ζήτηση επαγγελµατία στην TexnitesOnline.gr (προϋπόθεση να είναι εγγεγραµµένο 

µέλος της TexnitesOnline.gr) ή θα συµπληρώσουν την φόρµα εγγραφής της Kraft-Paints σύµφωνα µε τους όρους του 

παρόντος.  

  

2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όσοι διαµένουν στην Ελλάδα και έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών «MindFusion ΕΠΕ» και «Druckfarben Ελλάς ΑΕΒΕ », καθώς και οι σύζυγοι 

και οι συγγενείς τους µέχρι πρώτου βαθµού. 

  

3. Η συµµετοχή στο  ∆ιαγωνισµό πραγµατοποιείται εξ’ ολοκλήρου µέσω διαδικτύου µε επίσκεψη του ενδιαφεροµένου σε 

δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριµένα, µε επίσκεψη στην ειδικά διαµορφωµένη σελίδα της 

TexnitesOnline.gr ή στην ειδικά διαµορφωµένη Kraft-Paints.  Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά µε πραγµατική πρόθεση να αναλάβουν την εργασία σε τουλάχιστον µια αναρτηµένη αναγγελία έργου στην 

TexnitesOnline.gr, ή εάν έχουν συµπληρώσει την φόρµα εγγραφής της Kraft-Paints οφείλουν να συµπληρώσουν µε 

ακρίβεια τα στοιχεία τους στην φόρµα. H συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο 

διαδίκτυο (Internet) µε δικά τους τεχνικά µέσα. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben δεν αναλαµβάνουν καµία 

υποχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή 

την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 

 
4. Ο ∆ιαγωνισµός θα διαρκέσει τριανταµία (31) ηµέρες, από 1/7/2016 έως και 31/7/2016. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί 

ηλεκτρονικά εντός διαστήµατος πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του ∆ιαγωνισµού στα γραφεία της ∆ιοργανώτριας Εταιρίας, 

παρουσία 3µελούς επιτροπής αποτελούµενη από στελέχη της  Druckfarben. Θα κληρωθούν τρείς (3) νικητές, καθώς και 

τρείς (3) επιλαχόντες, για την περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει το ∆ώρο του ή ακυρωθεί ως τέτοιος, βάσει των 

παρόντων Όρων Συµµετοχής. Η παραλαβή του ∆ώρου από τους νικητές θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης της 

εταιρείας Druckfarben Ελλάς ΑΕΒΕ µε τους νικητές. 

 

5.  Τα ονόµατα των νικητών του ∆ιαγωνισµού θα  ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα «www.texnitesonline.gr» και στο Facebook 

fanpage TexnitesOnline.gr, µετά την ολοκλήρωση της  κλήρωσης από τη ∆ιοργανώτρια Εταιρία. Τα ονοµατεπώνυµα των 

Επιλαχόντων δεν θα  ανακοινωθούν, κατ’ αρχήν, θα παραµένουν όµως σε σχετικό αρχείο της ∆ιοργανώτριας Εταιρίας, για 

την ασφάλεια διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία θα ενηµερώσει τους νικητές του ∆ιαγωνισµού 

σχετικά µε την ανάδειξή τους ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει στη σχετική φόρµα 

συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, οπότε και θα τους ενηµερώνει αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες για τον τρόπο παραλαβής του 

∆ώρου. 

 

6. Οι νικητές µπορούν για οποιονδήποτε λόγο να αρνηθούν την παραλαβή των ∆ώρου, οπότε κι αυτόµατα 

αποχαρακτηρίζονται από νικητές. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

παράδοσης ∆ώρων σε περιπτώσεις που µε οποιοδήποτε  τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι παρόντες όροι συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό και ειδικότερα το κατώτατο όριο ηλικίας των 18 ετών. Η µη εµφάνιση νικητή για παραλαβή του ∆ώρου εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την ενηµέρωσή του περί ανακήρυξης του ως νικητή ή η άρνηση παραλαβής του ∆ώρου και η 

άκυρη ή η ακυρώσιµη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό συνεπάγονται και την οριστική απώλεια του δικαιώµατος διεκδίκησης 

του ∆ώρου. 

 

7. Στην περίπτωση που κάποιος συµµετέχων είναι κάτω των 18 ετών ή εργάζεται στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο δύο 

(2) ανωτέρω, ή είναι α βαθµού συγγενικό τους πρόσωπο, ή αρνηθεί να ανακηρυχθεί νικητής σε οποιαδήποτε θέση, το ∆ώρο 

που αντιστοιχεί στη θέση που κατέλαβε, το παραλαµβάνει ο αντίστοιχος επιλαχών, εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών ή 

δεν είναι εργαζόµενος στις παραπάνω εταιρίες ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο α’ βαθµού. 

 

8. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben δεν φέρουν καµία ευθύνη σχετική µε καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, 

µαταιώσεις, αδυναµία απονοµής του ∆ώρου εξαιτίας, ενδεικτικά, τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών 

που εµποδίζουν την απονοµή ή την κάρπωση του ∆ώρου, ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται σε 

δικό της σφάλµα. Επίσης, η ∆ιοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νοµοθετικής ρύθµισης, κυβερνητικής διαταγής ή 

νόµου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. 

 



9. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben δεν φέρουν καµία ευθύνη και οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό δεν διατηρούν 

καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης της 

δυνατότητας κάρπωσης των ∆ώρων, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία του νικητή ή τρίτου που σχετίζεται µε το ∆ώρο. 

 

10. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από 

τη σφαίρα του ελέγχου  τους, όπως ενδεικτικά, αλλά µη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήµατα α) 

αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης µε το δίκτυο, µη αποστολής ή αποδοχής 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου, γ) τα διατηρούµενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν 

µερικώς ή ολοσχερώς. 

 

11. Για τους συµµετέχοντες στις εργασίες η εκπόνηση της δηµοπρασίας της εργασίας διέπεται καθολικά από τους όρους 

χρήσης. Με την υποβολή της προσφοράς και την συµµετοχή στον διαγωνισµό ο συµµετέχων δηλώνει πως τους αποδέχεται. 

Οι όροι χρήσης βρίσκονται µόνιµα ανηρτηµένοι στη διεύθυνση http://www.texnitesonline.gr/controller/faq/terms.php και 

πιο συγκεκριµένα: Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη απέναντι στο χρήστη 

για τυχόν απώλεια, ζηµία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες απαιτήσεις για αποζηµίωση που προκύπτουν από την συνεργασία µε 

οποιονδήποτε µέλος της TexnitesOnline.gr. Σηµειώνεται δε πως η υποβολή προσφοράς σε οποιαδήποτε εργασία και η 

επικοινωνία µε τον ιδιώτη είναι απολύτως προσωπική ευθύνη του επαγγελµατία καθώς η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η 

Druckfarben δεν έχουν συµµετάσχει µε κανέναν τρόπο στην παρακίνηση οποιουδήποτε από τους δύο να προχωρήσει στην 

επιλογή ή στην ανάληψη του έργου. ∆ηλώνεται ρητά πως η πλατφόρµα της TexnitesOnline.gr παρέχεται µόνο για να 

ικανοποιήσει την ανάγκη για επικοινωνία των επαγγελµατιών µε εν δυνάµει πελατεία αυτών και δεν προορίζεται για την 

σύναψη οποιοσδήποτε συµφωνίας, οικονοµικής και µη, αλλά ξεκάθαρα µόνο ως µέσο επικοινωνίας. Για όλους τους 

παραπάνω ενδεικτικούς αλλά όχι περιοριστικούς λόγους η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben δεν φέρουν καµία 

απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζηµία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες απαιτήσεις για αποζηµίωση. 

 

12. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συµµετέχων στο ∆ιαγωνισµό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να 

παραβιάσει το δίκτυο, σύστηµα ή πρόγραµµα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευµατική 

ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα τρίτου, θα αποβάλλεται άµεσα από το ∆ιαγωνισµό και η ∆ιοργανώτρια Εταιρία 

θα διατηρεί το δικαίωµα να αναφέρει το ζήτηµα στις αρµόδιες αρχές. Επίσης, η ∆ιοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να 

ακυρώσει συµµετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει υπάρξει παραβίαση ή καταστρατήγηση 

οποιουδήποτε από τους όρους του ∆ιαγωνισµού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόµενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις,  η 

∆ιοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να µην αναγνωρίσει τη νίκη του συµµετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει 

ήδη αναδειχθεί νικητής). 

 

13. Με δεδοµένο ότι η ∆ιοργανώτρια Εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού σε επεξεργασία προσωπικών 

στοιχείων των Συµµετεχόντων, αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην 

επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο µέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητάς του (δηµοσιοποίηση των 

ονοµάτων των Νικητών στο site, σύµφωνα µε όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία µέτρα για την 

προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων. Οι Συµµετέχοντες, µε την παροχή των όποιων προσωπικών τους 

στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιµοποιηθούν α) για τον ∆ιαγωνισµό ή/και τις κληρώσεις από τη 

∆ιοργανώτρια Εταιρία, δι' αυτοµατοποιηµένων ή όχι µέσων, είτε από την ίδια τη ∆ιοργανώτρια Εταιρία είτε µέσω 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που µπορεί να διορίσει η ∆ιοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, για 

τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του ∆ιαγωνισµού, και β) για την αποστολή σε αυτών 

ενηµερωτικών επιστολών (newsletters) και γενικότερα µηνυµάτων σε σχέση µε την ιστοσελίδα TexnitesOnline.gr. Οι 

Συµµετέχοντες και οι Νικητές ουδεµία αξίωση διατηρούν κατά της ∆ιοργανώτριας Εταιρίας και της Druckfarben εξ αυτού 

του λόγου και ουδεµίας αµοιβής ή αποζηµίωσης δικαιούνται. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε 

Συµµετέχων διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από τη ∆ιοργανώτρια Εταιρία την ανασκευή ή διαγραφή των 

προσωπικών του δεδοµένων από το ως άνω αρχείο. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και οι συµµετέχοντες στην δηµοπρασία της 

εργασίας επαγγελµατίες ελαιοχρωµατιστές µέλη της TexnitesOnline.gr από την πλευρά τους δεσµεύονται να κάνουν 

καλόπιστη χρήση των στοιχείων των συµµετεχόντων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. 

 

14. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωµα εξαγοράς των ∆ώρων σε χρήµατα. Τα ∆ώρα είναι προσωπικά και δεν µεταβιβάζονται, δεν 

ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους µε χρήµατα σε οποιαδήποτε τιµή και δεν 

µεταφέρονται χρονικά. 

 

15. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία και η Druckfarben δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε κόστη προκύψουν πέρα από αυτά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

16. Η ∆ιοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωµα να διακόψει ή να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό, οποιοδήποτε µέρος αυτού, ή/και την 

κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να µεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του 

∆ιαγωνισµού και της κλήρωσης, να συντοµεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόµενα ∆ώρα µε 

άλλα, κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού, ενηµερώνοντας το κοινό µε σχετική αναφορά στο Site ή/και στην ιστοσελίδα 



TexnitesOnline.gr. Μετά τη λήξη του ∆ιαγωνισµού, καθώς και τη διανοµή των ∆ώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, 

κάθε υποχρέωση της ∆ιοργανώτριας εταιρείας και της Druckfarben έναντι των συµµετεχόντων παύει να υφίσταται 

 

17. Η ∆ήλωση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι ο Συµµετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. 

 

18. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερµηνεύονται σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν 

προκύψει σχετικά µε τους παρόντες Όρους και τον ∆ιαγωνισµό, θα λύεται οριστικά σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το ∆ιαγωνισµό αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 


