
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος 

όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. 

2. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι 

της ΜΚΟ ΚΜΟΠ, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι α’ βαθμού. 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το 

χρονικό διάστημα από 6/6/2022, με τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο Facebook, έως και 

09/06/2022, ώρα 12:00μμ (εφεξής «Διάρκεια»). 

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε 

Ενδιαφερόμενος/-η μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα 

παρακάτω βήματα: 

✔️ Βήμα 1ο ➡ LIKE & SHARE το post της προτίμησής σου. 

✔️ Βήμα 2ο ➡ LIKE & FOLLOW τη σελίδα της καμπάνιας στο Facebook. 

• Τα δώρα του διαγωνισμού θα μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω του Public. 

• Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες/-ουσες αποδέχονται τους πιο πάνω 

όρους και κανονισμούς. 

5. Δώρα. Το ΚΜΟΠ θα μοιράσει 4 δωροκάρτες Public συνολικής αξίας 200 ευρώ: 

Οι αναρτήσεις με τα περισσότερα Likes/Reactions θα βραβευθούν με τα παρακάτω έπαθλα 

 1η ανάρτηση -> 100 ευρώ 

 2η ανάρτηση -> 50 ευρώ 

 3η ανάρτηση -> 30 ευρώ 

Ένας τυχερός/-η που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό και θα ψηφίσει, θα λάβει μέρος στην 

κλήρωση για να κερδίσει 20 ευρώ!  

6. Ανάδειξη-Ανακοίνωση νικητών/-ριών.  

• Το ποσό που αντιστοιχεί στις νικήτριες αναρτήσεις θα μοιραστεί ισόποσα στα μέλη 

της αντίστοιχης δημιουργικής ομάδας. Π.χ. Αν η δημιουργική ομάδα της 1ης 

νικήτριας ανάρτησης αποτελείται από 4 μέλη, το ποσό των 100 ευρώ θα μοιραστεί 

σε 4 δωροκάρτες, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από μέρους των μελών εντός 

10 ημερών από την ανακοίνωση των νικητών/ριών. 

• Επίσης, οι συμμετέχοντες/-ουσες αφότου λάβουν μέρος στον διαγωνισμό 

ψηφίζοντας την καλύτερη ανάρτηση και ακολουθώντας τα βήματα του 

διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί από το ΚΜΟΠ 

μέσω της ιστοσελίδας ‘Wheel of names’ https://wheelofnames.com/ , που θα 

αναδείξει τον/την τυχερό/-ή. Η κλήρωση θα βιντεοσκοπηθεί και θα δημοσιευθεί 

στα κοινωνικά δίκτυα του οργανισμού και της καμπάνιας. 

7. Αποστολή Δώρου-Άρνηση αποδοχής Δώρου-Δημοσιότητα Διαγωνισμού. Οι νικητές/ριες 

θα ενημερώνονται από το ΚΜΟΠ μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook. Από την 

ημέρα επικοινωνίας οι  νικητές/-ριες θα έχουν το δικαίωμα να αποδεχτούν το δώρο τους 

https://www.facebook.com/commit.greece
https://wheelofnames.com/


εντός 10 ημερών. Για να ολοκληρωθεί η αποστολή της δωροκάρτας οι νικητές/-ριες 

υποχρεούνται να στείλουν την πολιτική ταυτότητά τους ή διαβατήριο εν ισχύ στο email του 

έργου commit-project@kmop.org . Σε περίπτωση που κάποιος νικητής/-ρια του 

Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή δεν απαντήσει ότι επιθυμεί την 

αποδοχή του εντός 10 ημερών από την επικοινωνία του οργανισμού, το πρόσωπο αυτό 

χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. 

8. [προαιρετικό] Βίντεο/Φωτογραφία νικητή/-ριας. Οι νικητές/-ριες του διαγωνισμού 

αποδέχονται και συναινούν όπως το ΚΜΟΠ χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο και την 

εικόνα τους σε υλικό που θα δημιουργηθεί σχετικά με τον διαγωνισμό, στον οποίον έχουν 

συμμετάσχει (πχ. Βίντεο ή/και φωτογραφία). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί ο/-η 

επιλαχών/-ούσα δεν θα δημοσιευθεί η φωτογραφία παρά μόνο το όνομα. 
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