
OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“International Fashion Competition”

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ

Διοργανώτρια του διαγωνισμού είναι η εταιρεία με την επωνυμία Rainbow S.r.l., εταιρεία εδρεύουσα στην
Ιταλία . Την προώθηση του διαγωνισμού στην Ελλάδα έχει αναλάβει η εταιρεία με την επωνυμία 
ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 “International Fashion Competition”.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ελλάδα

4. Term of the contest

Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από 01/02/2018 έως 30/4/2018 και ο νικητής θα αναδειχθεί το 
αργότερο έως 30/5/2018. H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη 
χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site της 
(www  .  maggieandbianca  .  com) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στον τύπο και την τηλεόραση.

5. Δικαίωμα συμμετοχής. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  Διαγωνισμό  έχουν  μόνο  όσοι  είναι  άνω  των  18  ετών.  Οι  ανήλικοι
συμμετέχοντες  θα πρέπει να έχουν λάβει  την πρότερη έγγραφη συναίνεση αμφότερων των γονέων ή
κηδεμόνων τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Rainbow S.r.l. ,  NICKELODEON καθώς και οι συγγενείς τους
πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού. 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν ένα σκίτσο μόδας / σχέδιο εμπνευσμένο από τις εικόνες και τους 
χαρακτήρες της τηλεοπτικής σειράς με τίτλο "Maggie & Bianca Fashion Friends", με όλα τα ξεχωριστά 
στοιχεία της ίδιας τηλεοπτικής σειράς. 

http://www.maggieandbianca.com/


Συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να σχεδιάσει το σκίτσο / σχέδιο και να το ανεβάσει στο site 
"Maggie & Bianca Fashion Friends", στο ειδικό τμήμα, μετά την εγγραφή και την εισαγωγή των 
απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν.

Κάθε συμμετέχων θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό με μέγιστο δύο σκίτσα / σχέδια (ένα για τη Maggie και
ένα για την Bianca).

Εννοείται ότι η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει  Σκίτσο / Σχέδιο του 
Διαγωνισμού ότι κατά τη διακριτική της ευχέρεια δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανονισμούς 
και / ή θεωρείται ανεπαρκής ή αντίθετος προς τους ισχύοντες νόμους ή / και αναφέρει περιεχόμενο που 
δεν είναι σύμφωνα με το σκοπό του Διαγωνισμού και / ή με την εικόνα της Εταιρείας Προώθησης ή / και 
της μάρκας "Maggie & Bianca Fashion Friends" ή / και λόγω χρήσεων διαφορετικών εμπορικών σημάτων ή 
εμπορικών σημάτων.

Κάθε συμμετέχων θα:

- δηλώνει ότι είναι ο μόνος ιδιοκτήτης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του σκίτσου / σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, των θέσεων, των ονομάτων, των 
ψευδώνυμων, των συντομογραφιών, των τίτλων, των κοστουμιών, των εμβλημάτων, των εξουσιών, των 
χαρακτηριστικών εννοιών,

- δηλώνει ότι όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα είναι πρωτότυπα και ανήκουν στον Συμμετέχοντα και 
στη διαθεσιμότητά του χωρίς περιορισμό του χρόνου, της επικράτειας ή του τρόπου διάδοσης,

- δηλώνει ότι το  σκίτσο / σχέδιο που ανέβασε είναι αυθεντικό και δεν επηρεάζει τα δικαιώματα τρίτων και
θα αποζημιώσει την Διοργανώτρια εταιρεία  σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί σε βάρος 
της , αναλαμβάνοντας πλήρως ότι η Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα υποστεί καμία βλάβη 

- χορηγεί δωρεάν συγκατάθεση στην Διοργανώτρια εταιρεία και σε όλες τις θυγατρικές της στην ελεύθερη 
χρήση του σκίτσου / σχεδίου που διέθεσε και ανέβασε, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της 
δημοσίευσης, της διάδοσης και της εκμετάλλευσης χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό, με οποιαδήποτε 
μορφή και κάθε μέσο και με κάθε τεχνικά εφικτή στο παρόν ή στο μέλλον τεχνική διαδικασία.

-  διαθέτει ελεύθερα και εγγυάται για την χρήση του σχεδίου από την Διοργανώτρια εταιρεία και 
αναλαμβάνει να αποζημιώσει την διοργανώτρια εταιρεία και την εταιρεία προώθησης του Διαγωνισμού 
σε περίπτωση ενάσκησης δικαιωμάτων τρίτων ώστε σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια εταιρεία να μην 
υποστεί καμία βλάβη και να μην υποστεί καμία ζημία σχετιζόμενη με την χρήση του σχεδίου /σκίτσου 

- σε περίπτωση νίκης, ο συμμετέχων θα δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση του ονόματός του 
και του επωνύμου και, σε περίπτωση ανήλικου συμμετέχοντος, η συγκατάθεση θα χορηγηθεί από τα 
πρόσωπα που ασκούν την γονική του μέριμνα

7. Αξιολόγηση των εργασιών και βαθμολογίες του διαγωνισμού

Όλα τα αναρτημένα σκίτσα / σχέδια θα εξεταστούν μέχρι τις 30 Μαΐου 2018 από την Διοργανώτρια 
εταιρεία,  μέσω κριτικής επιτροπής αποτελούμενη από δύο ή περισσότερα μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικών στη βιομηχανία της μόδας, όπως μέλη της Σχολής μόδας της MKS Milano.



Η κριτική επιτροπή θα συναντηθεί στην έδρα της Εταιρείας Διοργανωτών και με κριτήρια όπως η τεχνική, 
η πρωτοτυπία και το στυλ, θα ταξινομήσει τα σκίτσα / σχέδια μεταξύ όλων των αναρτημένων 
σκίτσων/σχεδίων και θα επιλέξει το καλύτερο που θα κερδίσει το βραβείο.

Η γνώμη της επιτροπής είναι αδιαμφισβήτητη και η κριτική επιτροπή δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την
επιλογή του νικητή.

8. Φύση και αξία του βραβείου

• Ένα Σαββατοκύριακο ημεροχρονολογίας επιλογής της Διοργανώτριας  στο Μιλάνο για να συμμετάσχει 
σε ένα μάθημα masterclass στην MKS Milano Fashion School. Κατά τη διάρκεια του masterclass, τα 
σκίτσα / σχέδιο του νικητή θα κατασκευασθούν και στη συνέχεια θα φορεθούν από τις Maggie και Bianca, 
τα αστέρια της τηλεοπτικής σειράς "Maggie & Bianca Fashion Friends".

Το βραβείο θα περιλαμβάνει:

• Αεροπορικά εισιτήρια προς Milano Malpensa/Linate για 2 άτομα (νικητής + συνοδός)

• 4 ημέρες και 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο Μιλάνο

• Μεταφορά A / R από το Milano Malpensa/Milano Linate στο ξενοδοχείο για 2 άτομα (νικητής + συνοδός)

• Παραμονή 2 ημερών στο MKS Fashion School στο Μιλάνο για τον νικητή

Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα μετακίνησης του νικητή και του συνοδού του από και προς το αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος και από και προς το αεροδρόμιο του Μιλάνου καθώς και πάσης φύσεως έτερα 
έξοδα (πλην όσων ρητά αναφέρονται ανωτέρω) κατά την διάρκεια του ταξιδίου (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφερόμενων σίτισης πέραν όσων θα προσφέρονται στο ξενοδοχείο διαμονής του νικητή, 
μετακίνησης εντός της Πόλης του Μιλάνου, αγοράς προϊόντων, μίσθωσης οχήματος, δαπανών κατά την 
διάρκεια παραμονής στο ξενοδοχείο κλπ) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και τον/την συνοδό 
του ρητά απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας και κάθε τρίτου. Ο νικητής και ο/η συνοδός του πρέπει να 
διαθέτουν και να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους κατά την 
διάρκεια επιβεβαίωσης της κράτησης και κατά την διάρκεια παραλαβής των εισιτηρίων αλλά και κατά την 
άφιξή τους στο αεροδρόμιο. Μετά την ανάδειξη του νικητή θα γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του και 
θα υποδειχθεί από τον ίδιο ο/η συνοδός του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τροποποίηση των 
στοιχείων του συνοδού μετά την κράτηση και εάν είναι ανέφικτη η συμμετοχή του στο ταξίδι δεν θα 
υποκαθίσταται από έτερο πρόσωπο. Επίσης, ο νικητής και ο/η συνοδός του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 
για την επαρκή κάλυψη ασφάλειας (π.χ. υγείας κτλ.) κατά την διάρκεια του ταξιδίου και κατά την 
μετακίνησή τους από και προς το Μιλάνο ρητά απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας και κάθε τρίτου. Σε 
περίπτωση που ο αναδειχθείς νικητής, δεν  πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό  τότε 
αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν 
πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να 
επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την 
ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.  Σε περίπτωση ανάδειξης ανήλικου νικητή, αυτός θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον ασκούντα την γονική μέριμνα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
έγγραφη έγκριση από τον νόμιμο κηδεμόνα του για την συμμετοχή του στο ταξίδι και δεν χορηγηθούν 
όλες οι νόμιμες άδειες αυτός αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και η Διοργανώτρια 
έχει δικαίωμα να διαθέσει στον επιλαχόντα το δώρο ή να προβεί σε νέα κλήρωση ή να το διαθέσει κατά 
την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια σε τρίτο πρόσωπο. Η Διοργανώτρια  και η Nickelodeon δεν φέρουν 



καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί 
και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς ή τρίτους 
σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή το ταξίδι, την μεταφορά τους, ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς του από και προς το αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος ή άλλους απρόβλεπτους παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

9. Ανάθεση και παράδοση του βραβείου

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή / και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα πρέπει να επιβεβαιώσει 
την αποδοχή του βραβείου εντός 5 ημερών και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται.

Σε περίπτωση άρνησης της διάθεσης του δώρου, το έπαθλο θα απονεμηθεί στα δεύτερα σκίτσα / σχέδιο 
κατά σειρά κατάταξης και ούτω καθεξής μέχρι την πραγματική παράδοση του βραβείου. Σε κάθε 
περίπτωση, κάθε συμμετέχων που απέρριψε το βραβείο δεν θα λάβει άλλο βραβείο ή / και χρήμα.

10. Προώθηση Διαγωνισμού Κανόνων

Ο παρών κανόνας του διαγωνισμού θα είναι πλήρως διαθέσιμος στην ιστοσελίδα 
www.maggieandbianca.com σε ειδική ενότητα μεταφρασμένος στην Ελληνική Γλώσσα.

11. Προώθηση του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα δημοσιευθεί μέσω του διαδικτύου (κοινωνικό δίκτυο, www.maggieandbianca.com, 
κ.λπ.) και μέσω διαφημιστικών εκστρατειών σε συνεργασία με τη MKS Fashion School Milano, επίσης στην 
ιστοσελίδα του www.mksmilanofashionschool.it.

Τα διαφημιστικά μηνύματα που θα κοινοποιούνται σε όλους τους πιθανούς αποδέκτες θα είναι συμβατά 
με τον παρόντα κανόνα του διαγωνισμού.

12. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς έλεγχο με τις τοπικές πρακτικές και τη 
νομοθεσία σας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μετά από τροποποιήσεις και τροποποιήσεις, τα Προσωπικά 
Δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποκτηθούν από την Διοργανώτρια εταιρεία αποκλειστικά και μόνο στο 
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 Τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα διατηρούνται και θα 
αποθηκεύονται με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής, μηχανικών και χειροκίνητων συστημάτων.

Η εταιρεία προώθησης έχει ένα εσωτερικό δίκτυο τεχνολογίας πληροφοριών όπου τα επεξεργασμένα 
δεδομένα αποθηκεύονται, διατηρούνται και διατηρούνται από οποιονδήποτε κίνδυνο καταστροφής, 
τροποποίησης και ακύρωσης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και διατηρούνται , προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση μέσω ενός πολυεπίπεδου συστήματος ασφαλείας κωδικού πρόσβασης και μέσω φυσικών, 
υλικοτεχνικών και ηλεκτρονικών μέτρων ασφαλείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμα 
μόνο από τη διοίκηση που περιορίζεται στο Διαγωνισμό



Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη 
συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους 
αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την  Διοργανώτρια Εταιρεία. Υπεύθυνος 
επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια Εταιρεία αποκλειστικά για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων 
(database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών 
του παραπάνω διαγωνισμού. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα 
δεδομένα που τους αφορούν. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας 
που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων 
έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των 
δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω 
δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στα κάτωθι στοιχεία: 

Ανταγωνισμός "Διεθνής Διαγωνισμός Μόδας",

- Rainbow S.r.l. -

Via Brecce - 60025 Loreto (ΑΝ)

Ιταλία

16. Εκπλήρωση και εγγυήσεις

Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αποτυχία της σύνδεσης με τους 
ιστότοπους του Διαδικτύου που αναφέρονται στον παρόντα Κανόνα και είναι αφιερωμένοι στον 
Διαγωνισμό, καθώς και για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από τη διαμόρφωση του υπολογιστή και
τη λειτουργία σύνδεσης στο δίκτυο Internet του χρήστη.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία Διοργανωτή δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε παρεπόμενες ή 
επακόλουθες ζημιές του Χρήστη.

17. Διαφορές

Κάθε Συμμετέχων δηλώνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία με δική του ευθύνη ότι είναι ο μοναδικός κάτοχος 
όλων των πνευματικών δικαιωμάτων των σκίτσων / σχεδίων και ότι δικαιούται νομίμως να 
χρησιμοποιήσει αυτά τα δικαιώματα για τους σκοπούς του διαγωνισμού και να τα μεταβιβάσει σύμφωνα 
με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τους κάτωθι Όρους Ταξιδίων .

Κάθε Συμμετέχων εξουσιοδοτεί την Διοργανώτρια εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της να χρησιμοποιούν 
και να διανέμουν τα σκίτσα / σχέδιο. Είναι αυτονόητο ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα θεωρείται 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση και / ή κατάχρηση που μπορεί να κάνουν τρίτοι σε σχέση με αυτή τη 
διάδοση.



Κάθε Συμμετέχων αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να διατηρήσει την Διοργανώτρια 
Εταιρεία και τα συνδεδεμένα μέρη ή τις θυγατρικές της ή / και τους ελεγκτές τους, τους εκπροσώπους 
τους, τους υπαλλήλους τους και τους συνεταίρους τους, αβλαβείς για οποιεσδήποτε ζημίες, δαπάνες ή / 
και έξοδα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιεσδήποτε αξιώσεις και / ή ενέργειες τρίτων που 
βασίζονται στο γεγονός ότι το έργο παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή υπόκειται σε 
δικαιώματα περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών 
δικαιωμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων προσωπικότητας όπως όνομα,
τιμή, σεμνότητα κ.ο.κ. .

Κάθε Συμμετέχων εκχωρεί αμετάκλητα, δωρεάν, όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και κάθε αξίωση για 
τέτοιου είδους σκίτσα / σχέδιο στην Διοργανώτρια Εταιρεία, οποιοδήποτε δικαίωμα οποιασδήποτε 
χρήσης και οικονομικής εκμετάλλευσης και κάθε περιουσιακό δικαίωμα σε σχέση με τα σκίτσα / σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω χρήσεως ή μεταβιβάσεως σε τρίτους  καθώς και 
οποιεσδήποτε περαιτέρω δικαιώματα απορρέουν από την εκμετάλλευση των σκίτσων / σχεδίων σε όλο 
τον κόσμο, μέσα από κάθε μορφή και τρόπο που είναι τεχνικά εφικτό και / ή εφικτό στο μέλλον, για 
πάντα.

Ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία  δεν ευθύνεται για τη μη κοινοποίηση της 
Αναγνώρισης, λόγω εσφαλμένης ένδειξης από κάθε Συμμετέχοντα των δεδομένων και πληροφοριών που 
απαιτούνται για συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε γεγονός που δεν μπορεί να 
αποδοθεί στη δική της συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα αναγνώρισης καθώς και για 
δαπάνες ή / και αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου που συνδέεται ή / και προκύπτει από τον Διαγωνισμό 
Τέχνης και / ή την έλλειψη αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, οι Συμμετέχοντες δεν θα είναι σε θέση να 
προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης για ζημιές που προκύπτουν από την 
αποτυχία παραλαβής του βραβείου.

Ομοίως, σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πρόσβαση, 
εμπόδιο, δυσλειτουργία ή δυσκολία σχετικά με τεχνικά μέσα, υπολογιστές, τηλεφωνικές γραμμές, 
καλώδια, ηλεκτρονικά, λογισμικό, μετάδοση και σύνδεση, σύνδεση στο Internet που μπορεί να εμποδίσει 
τις ενώσεις / τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του
Προγράμματος,  εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.  Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο
Site της.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει  οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε
τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της Ιστοσελίδας, τους Όρους διαγωνισμών, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας καθώς και
τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και συνεπάγεται τη
συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. 

Tα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  θα  ανακοινωθούν  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
www.maggieandbianca.com καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθούν κατά την κρίση της  Διοργανώτριας.
Οι  Συμμετέχοντες  δεν  έχουν  ούτε αποκτούν κανένα  απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα,  ονόματα,
ενδείξεις  εμβλήματα  και  λοιπά  διακριτικά  του  σταθμού,  της  διοργανώτριας  εταιρείας  και  των

http://www.maggieandbianca.com/


συνεργαζομένων εταιρειών. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους
και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και
του INTERNET και μέσω digital assets, web-site & FB/ΤW page. Έτσι, η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της
επιφυλάσσουν  για  τον  εαυτό  τους  το  δικαίωμα  να  χρησιμοποιήσουν  και  δημοσιεύσουν  για
διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να
χρησιμοποιήσουν  οποιοδήποτε  ειδησεογραφικό  στοιχείο  σχετικό  με  τον  παρόντα  Διαγωνισμό  για
διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς
τούτο  συναίνεση  και  εκχώρηση  των  αναγκαίων  πνευματικών  δικαιωμάτων  ατελώς.  Οι
συμμετέχοντες/νικητές θα πρέπει να συμφωνούν ότι η συμμετοχής του σε οποιαδήποτε ενέργεια που
προβλέπεται στην παρούσα, όπως ενδεικτικά η φωτογράφησή τους και  η χρήση του ονόματός τους, της
πόλης κατοικίας τους και δηλώσεών τους σχετικά με το διαγωνισμό, σύμφωνα με το περιεχόμενο της
παρούσας δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα του στην προσωπικότητα που προβλέπονται από τα άρθρα 57
επ. ΑΚ, άλλως παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση. 

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τον παρόντα κανόνα του διαγωνισμού και ότι το 
εγκρίνουν αδιακρίτως σε κάθε τμήμα του και ότι απαλλάσσουν τον υποψήφιο από οποιαδήποτε αστική 
και ποινική ευθύνη σε σχέση με τη συμμετοχή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Το παρόν αποτελεί Παράρτημα Α’ στους Όρους του Προγράμματος 
«International Fashion Competition» Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τον νικητή.  
Διευκρινίζεται:

1. Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, 
απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα 
υποδείξουν οι ίδιοι εντός των αριθμητικών ορίων που τίθενται ανωτέρω, ήτοι δύο άτομα 

2. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο προς τον ανωτέρω προορισμό.  Οι νικητές δεν έχουν 
δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε 
περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε 
λόγο.

3. Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την Διοργανώτρια, σε συνεργασία 
με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή 
των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά 
εμπλεκόμενα πρόσωπα). Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, 
εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και 
αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

4. Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών έγκυρων 
ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριου νέου τύπου σε ισχύ.) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την 
ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται σε 
περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα 
σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η 
δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές.



5. Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο που 
είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η Διοργανώτρια, οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε 
ευθύνη. Ειδικότερα, η  Διοργανώτρια και η Nickelodeon  δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για 
καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία 
αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

6. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την 
συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

7. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του 
ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

8. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, 
κατανάλωση πέραν των αναφερόμενων ανωτέρω, φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική 
δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα 
καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, 
οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές.

9. Οι νικητές (νικητής και συνοδός) φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο
αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.

10.Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του voucher για τη διαμονή στο ξενοδοχείο σε όνομα τρίτου πέραν 
αυτού του νικητή καθώς και η καταβολή τυχόν επιπλέον ποσού από τα πρόσωπα αυτά για διαμονή σε
άλλου τύπου ή κατηγορίας δωμάτιο ή ξενοδοχείο ή για αγορά επιπλέον υπηρεσιών, δεν 
επιτρέπονται. Ο νικητής και το πρόσωπο που θα τον συνοδεύσει θα ταξιδέψουν με αποκλειστική 
ευθύνη τους.


