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Όροι Διαγωνισμού  

«25 ΧΡΟΝΙΑ CRAFT»  

H εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FOODRINCO» με έδρα στο Κρυονέρι, ΛΕΥΚΗΣ 132, ΤΚ. 

14568 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») που εκπροσωπεί το brand Craft beer, προκηρύσσει 

έναν διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός 25 ΧΡΟΝΙΑ CRAFT» (περαιτέρω ο 

«Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του brand στo site: 

https://hub.craftyourstory.gr/  περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος».  

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών την ημέρα 

συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα πάσης φύσεως στελέχη, τα όργανα διαχείρισης και οι 

εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας Α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό 

(α) εργαζομένους, στελέχη και όργανα διαχείρισης και οι σύζυγοι αυτών, (γ) τα πάσης 

φύσεως στελέχη, τα όργανα διαχείρισης και οι εργαζόμενοι του Ομίλου JNLeoussis+, (δ) τα 

πρόσωπα συγγένειας A’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζομένους, στελέχη και 

όργανα διαχείρισης και οι σύζυγοι αυτών. 

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

χρονικό διάστημα από τις 3/05/2022, ώρα 12:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του 

Διαγωνισμού»), έως και τις 12/07/2022, ώρα 18:00 (περαιτέρω «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

5. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού 

τόπου https://hub.craftyourstory.gr/  περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος». 

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν 

την ιστοσελίδα της Craft και να: 1) Μπουν στο ειδικό section Craft Your Story,  2) Στη 

συνέχεια να μπουν στην υποκατηγορία του διαγωνισμού 25 χρόνια 3) Να συμπληρώσουν 

https://hub.craftyourstory.gr/
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τα στοιχεία τους  και τον λόγο που γιορτάζουν. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ΔΕΝ 

απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής.  

Η παραπάνω διαδικασία, με τον ως ανωτέρω τρόπο, συνιστά δήλωση συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα 

τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του, με τα στοιχεία 

συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον 

όρο Νο-7 που ακολουθεί.  

6. Δώρα. Τα Δώρα του Διαγωνισμού που θα κερδίσουν 5 (πέντε) τυχεροί είναι δύο (2) 

κιβώτια μπύρες Craft παραγωγής του Διοργανωτή. Οι αναπληρωματικοί που θα 

αναδειχθούν θα είναι 5 (πέντε) συμμετέχοντες.  

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν δικαίωμα επιλογής 

άλλου Δώρου εκτός από αυτό που αναγράφεται παραπάνω. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα 

ανταλλαγής του Δώρου με χρήματα, ή οποιαδήποτε άλλη ανταλλαγή. Η λιανική αξία του 

Δώρου είναι κυμαινόμενη. 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα 

ανακηρυχθούν μέσω κλήρωσης. Η κλήρωση θα γίνει από επιτροπή της Craft. 

Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβληθούν το σύνολο των 

έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε 

συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει 

υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν 

αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής, ή εν γένει 

απάτης, ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) έχει υποβληθεί και έχει 

καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του 

Διαγωνισμού (3/05/2022 ώρα 12:00 μ.μ.) έως και πριν τη Λήξη του Διαγωνισμού 

(12/07/2022, ώρα 18:00). 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου. Τα στοιχεία των νικητών 

του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο / Σελίδα του Διοργανωτή στο 
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Instagram και στο Facebook. Οι δε νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό 

email στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 

επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών, από την αποστολή σε αυτούς σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού 

μηνύματος (email), ή κάποιος νικητής του Διαγωνισμού, δεν επικοινωνήσει για 

οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων τυχαίων γεγονότων ή/και ανωτέρας βίας) με 

τον Διοργανωτή, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει 

οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή καταλαμβάνει ο 

πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, κ.ο.κ. 

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό 

λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού 

Τόπου (site). Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή 

παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε 

τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας που 

έχουν δώσει οι νικητές,  είναι λανθασμένα και ως εκ τούτου δεν καθίσταται δυνατή η 

επικοινωνία μαζί τους, ή αυτή γίνει με χρονική καθυστέρηση, καθώς και σε περίπτωση που 

οι νικητές για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθούν και δεν διεκδικήσουν το Δώρο τους 

εντός της ως άνω τεθείσας 5-ήμερης προθεσμίας, ή για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται 

ανωτέρω αυτοί απωλέσουν το δικαίωμά τους να παραλάβουν το Δώρο και αναδειχθεί άλλος 

σε αντικατάστασή τους. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις 

συμμετοχές, σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού κατά το άρθρο 3. Επίσης, ο 

Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων, ή την 

ανάκληση της προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπως κατωτέρω εκτίθεται. Μετά τη λήξη του 

Διαγωνισμού οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και ο 

τελευταίος δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. 

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό 

Τόπο / Σελίδα του Διοργανωτή στο site του brand Craft. Σε κάθε περίπτωση οι 
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συμμετέχοντες οφείλουν να καταφεύγουν στους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή για να 

πληροφορούνται τυχόν τροποποιήσεις αυτών. 

11. Προσωπικά Δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, 

διεύθυνση, ΤΚ, κλπ.) θα δηλωθούν από τους νικητές του διαγωνισμού για την αποστολή των 

Δώρων τους. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και 

διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν 

ασφαλή. Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα 

απαιτείται, με στόχο την εύρυθμη εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού και για όσο χρονικό 

διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα 

οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του Διοργανωτή, 

ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση 

των Δώρων σε αυτούς. Όλοι αυτοί οι αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα 

Προσωπικά Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και 

των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στον Διοργανωτή. 

Εάν και όπου τυχόν παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, αυτό γίνεται με 

δεδομένο πως τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

Όλοι οι συμμετέχοντες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και 

διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της 

συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων. Επιπλέον 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου έχουν το δικαίωμα εναντίωσης στην 

επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων, 

διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων που τηρούνται στο αρχείο του Διοργανωτή, 

ή της διαφημιστικής εταιρείας JNLeoussis+, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των 

δεδομένων τους. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί την αναίρεση χρήσης των δεδομένων 

του για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ή όπως κρίνει ο Διοργανωτής, παρακαλείται να 

αποστείλει email: info@craftyourstory.gr  

mailto:info@craftyourstory.gr
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12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να 

ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους 

(συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών 

διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Δικτυακού Τόπου / Σελίδα 

που διατηρεί (https://hub.craftyourstory.gr/), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / 

τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, 

υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

14. Αποδοχή των Όρων. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων 

συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση αυτών και 

ότι αποδέχεται αυτούς στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα. 

 


