
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΣΥ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ!” – 
ORIENTAL EXPRESS & BLUE DRAGON 

 

1. Η εταιρία «ΦΛΕΪΒΟΡ ΦΑΚΤΟΡΙ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ στο Δήμο Δέλτα 

Θεσσαλονίκης, Γ’ φάση, οδός 16 στην Σίνδο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια»), 

διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Διάλεξε εσύ τη γεύση της Κινέζικης 

Πρωτοχρονιάς!» (ο «Διαγωνισμός»). 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ 

εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως δευτέρου 

βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της 

Διοργανώτριας. 

 

3. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Τρίτη 17/01/17 στις 10.00π.μ. μέχρι την Πέμπτη 

02/02/17 στις 14.00μ.μ. 

  

4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει: 

• να επισκεφθούν και να κάνουν Like στις επίσημες σελίδες του Facebook της Oriental Express 

“www.facebook.com/oriental.express.gr“ και της  

 Blue Dragon “www.facebook.com/bluedragon.gr”,  

• να επιλέξουν τη συνταγή «Μαριναρισμένη Γαλοπούλα με Σως Σόγιας και Φουντούκια» ή «Γαρίδες 

με Noodles Express  και Γλυκόξινη Σάλτσα» σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις σελίδες 

του Facebook,  

• να κάνουν public share (δημόσια κοινοποίηση) τον διαγωνισμό στον τοίχο τους στο Facebook,  

• να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού ώστε να ολοκληρωθεί η συμμετοχή 

τους και να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των δώρων του Διαγωνισμού. 

 

5. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων που έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά, θα 

μπορούν να διεκδικούν μια από τις 20 συμμετοχές στο σεμινάριο Ασιατικής κουζίνας που θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/02/17 στην κουζίνα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.  

 

6. Κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να υποβάλει μια και μόνο συμμετοχή, ακολουθώντας 

σωστά τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο πεδίο 4. 

 

7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού 

και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται 

ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση όλων των παρόντων όρων, ώστε να δύνανται να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τυχερού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε 

περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων ή καταχώρησης αναληθών ή/ και ψευδών 

στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση των 

στοιχείων, που δήλωσε κάποιος συμμετέχων.  

 

8. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι το ακόλουθο:  

• Συμμετοχή στο σεμινάριο Ασιατικής κουζίνας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/02/17 

http://www.facebook.com/oriental.express.gr
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στην κουζίνα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. 

 

9. Οι συμμετέχοντες με έγκυρη συμμετοχή θα λάβουν μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση, που θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03/02/17 στις 16.00 στα γραφεία της εταιρεία ΦΛΕΪΒΟΡ 

ΦΑΚΤΟΡI A.E στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 39Β, τηλ. 2310 

795150, για την ανάδειξη των τυχερών. Πιο συγκεκριμένα θα αναδειχθούν είκοσι (20) τυχεροί. Για 

το παραπάνω δώρο στην περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί το δώρο ή αδρανήσει να το παραλάβει, 

για οποιοδήποτε λόγο, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την 

κλήρωση ή αν καταστεί αδύνατη η επικοινωνία της Διοργανώτριας μαζί του στα στοιχεία 

συμμετοχής που έχει δηλώσει για περισσότερες από δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη 

του Διαγωνισμού ή αν η συμμετοχή του τυχερού στο Διαγωνισμό ακυρωθεί ή δεν είναι 

προσήκουσα λόγω παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού αυτός θα αναπληρώνεται από τον 

πρώτο επιλαχόντα. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς για να τους ενημερώσει 

σχετικά με τη συμμετοχή τους.  

 

10. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν την ημέρα της κλήρωσης στην επίσημη σελίδα της 

ΦΛΕΪΒΟΡ ΦΑΚΤΟΡΙ Α.Ε. www.flavour-factory.gr καθώς και στις σελίδες στο Facebook της Oriental 

Express και Blue Dragon, μέσω facebook post. Οι νικητές θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους, 

ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους, μέσω μηνύματος στις 

σελίδες στο Facebook ή μέσω email στο info@flavour-factory.gr. 

 

11. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν 

μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα.  

 

12. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση ή 

ακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και 

εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν 

επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν 

δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα 

δώρα του Διαγωνισμού. 

 

13. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού, η Διοργανώτρια πρόκειται να 

επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως 

εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής 

του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δημιουργούμενης εξαιτίας του 

Διαγωνισμού σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά 

και μόνο στη Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να 

επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο, τα ως άνω στοιχεία 

του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα 

πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο 

Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά 

(και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή 

αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών 

καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα του παρέχεται από το Νόμο. 
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14. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και 

εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια (α) για την προβολή και χρήση εν γένει του Διαγωνισμού 

ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου και 

αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα, να χρησιμοποιήσει και να 

δημοσιεύσει τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και οποιοδήποτε 

ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του δώρου του Διαγωνισμού, η δε συμμετοχή 

στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή 

αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί 

αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια και την 

διαφημιστική όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

15. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των 

χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι 

επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των σελίδων του Facebook της Oriental 

Express και της Blue Dragon ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον 

αφορά στη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, 

η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα 

σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν 

να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων 

και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να 

προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. 

 

16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με 

δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την 

εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε 

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στις σελίδες του Facebook της Oriental Express και της 

Blue Dragon επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου 

διακομιστή (server). Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια, καθυστέρηση, 

εσφαλμένη αποστολή, καταστροφή ή μη υποβολή συμμετοχής εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που 

επηρεάζουν την ηλεκτρονική ή άλλου είδους επικοινωνία. 

 

17. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 

ονόματα, ενδείξεις , εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, ιδίως αναφορικά με τον 

Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του 

συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών. 

 

18. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή διεξαγωγή του 

Διαγωνισμού και στη διάθεση του δώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, 

παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και 

ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα 

με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ή με το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε 

περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του 



δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. 

 

19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το 

Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες 

περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητάς της ελέγχου, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα 

της διεξαγωγής του, καθώς και για κάθε λόγο που συνιστά ανωτέρα βία, με προηγούμενη 

ανακοίνωση στις σελίδες του Facebook της Oriental Express και της Blue Dragon, και (β) να 

τροποποιήσει τους παρόντες όρους με τον ίδιο τρόπο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε 

τροποποίηση δε, θα αναρτάται στις σελίδες του Facebook της Oriental Express και της  Blue Dragon 

και στον επίσημο ιστότοπο www.flavour-factory.gr, με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι 

παρόντες όροι. 

 

20. Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο www.flavour-factory.gr , για 

οποιαδήποτε δε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 

Θεσσαλονίκης. 

 

21. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης 

της εταιρίας να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε. 

 

22. Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού 

μπορούν να απευθύνονται στην εταιρία ΦΛΕΪΒΟΡ ΦΑΚΤΟΡΙ Α.Ε. στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 795 

150. 
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