
Κανονισμός διαγωνισμού για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου «Κερδίστε ένα σαββατοκύριακο στις 
Βρυξέλλες» 
 
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις γενικές προϋποθέσεις που διέπουν το εν λόγω παιχνίδι-διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 1:  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
1.1 Η εταιρεία Confiserie Leonidas S.A. με έδρα 1070 Bruxelles, Bvd. Jules Graindor 41-43, εγγεγραμμένη 
στο μητρώο επιχειρήσεων (BCE) υπό τον αριθμό 0407.824.919 και η εταιρεία Tayo SPRL με έδρα 20 av. 
A.Schattens, 1410 Waterloo εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων (BCE) υπό τον αριθμό BE 0867 100 
618 (καλούμενες εφεξής από κοινού «ο Διοργανωτής») διοργανώνουν δωρεάν διαγωνισμό, χωρίς 
υποχρέωση αγοράς, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. 
 
1.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή εκ μέρους του 
συμμετέχοντος του συνόλου των διατάξεων του κανονισμού. Η μη τήρηση του κανονισμού εκ μέρους του 
συμμετέχοντος καθώς και κάθε αμφισβήτηση της εγκυρότητας, της εκτελεστότητας ή της εφαρμογής μίας 
ή περισσότερων διατάξεών του, επιφέρει αυτομάτως την ακύρωση της συμμετοχής του καθώς και την 
απώλεια του ενδεχόμενου δώρου του, χωρίς ευθύνη του Διοργανωτή.  
  
Άρθρο 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
2.1.: Δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι-διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικας, που παίζει σε 
προσωπική βάση, με εξαίρεση τα μέλη του προσωπικού του Διοργανωτή, τα μέλη του προσωπικού των 
συμμετεχόντων σημείων πώλησης, τα άτομα και τους υπεργολάβους του Διοργανωτή που συμμετείχαν 
στον σχεδιασμό του παιχνιδιού-διαγωνισμού καθώς και τους συγγενείς τους 1ου και 2ου βαθμού. 
 
2.2.: Η συμμετοχή είναι αυστηρώς προσωπική και ο συμμετέχων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
συμμετάσχει χρησιμοποιώντας διαφορετικά ψευδώνυμα, διαφορετικές διευθύνσεις ή εκ μέρους άλλων 
συμμετεχόντων. 
 
2.3.: Το παιχνίδι-διαγωνισμός θα κοινοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων σημείων πώλησης. Θα 
κοινοποιηθεί επίσης μέσω του ιστότοπου www.leonidas.com, της επίσημης σελίδας του Διοργανωτή στο 
Facebook https://www.facebook.com/Leonidas.Official καθώς και της επίσημης σελίδας του Διοργανωτή 
στο Instagram. 
Ο κανονισμός θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.leonidas.com. 
 
Κάθε άτομο που εμπίπτει στα κριτήρια του άρθρου 2 δύναται να συμμετάσχει στο παιχνίδι-διαγωνισμό. 
Εντούτοις, ο παρών κανονισμός προειδοποιεί ότι ορισμένα σημεία πώλησης Leonidas δεν συμμετέχουν στο 
παιχνίδι-διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν μόνον τα σημεία πώλησης που έχουν τοποθετήσει 
αφίσες της δράσης. 
 
 
Άρθρο 3: ΔΩΡΑ 
 
Το δώρο που αποτελεί το αντικείμενο του διαγωνισμού σε κάθε συμμετέχον σημείο πώλησης είναι: 

- ένα κουτί Leonidas σε συσκευασία Αγίου Βαλεντίνου που περιέχει 120 γρ. σοκολατάκια.  
 
Όλοι οι νικητές της συσκευασίας Αγίου Βαλεντίνου συμμετέχουν αυτομάτως στη μεγάλη κλήρωση για το 
μεγάλο δώρο, ήτοι για ένα σαββατοκύριακο γνωριμίας με την πόλη των Βρυξελλών. 
 
Το μεγάλο δώρο που τίθεται σε διαγωνισμό στο σύνολο των συμμετεχόντων καταστημάτων Leonidas 
(Γερμανία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ρουμανία) είναι: 
- ένα σαββατοκύριακο γνωριμίας με την πόλη των Βρυξελλών για 2 άτομα που περιλαμβάνει: τα 

σιδηροδρομικά ή αεροπορικά εισιτήρια από σιδηροδρομικό σταθμό ή αεροδρόμιο (της Γερμανίας, των 
Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας ή της Ρουμανίας), τη μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, ένα δείπνο σε παραδοσιακό 
εστιατόριο της πόλης, μία ξενάγηση στις Βρυξέλλες και επίσκεψη στο εργαστήριο σοκολάτας του 
καταστήματος Leonidas που βρίσκεται στη διεύθυνση rue au Beurre, 1000 Bruxelles. 



 
Στο βραβείο δεν περιλαμβάνεται, και επομένως επιβαρύνει τους νικητές, κάθε άλλο έξοδο εκτός των 
προαναφερθέντων, όπως π.χ. (μη εξαντλητικός κατάλογος): 
- το κόστος του καυσίμου μεταξύ της κατοικίας του νικητή και του σιδηροδρομικού σταθμού ή του 

αεροδρομίου, 
- οι επισκέψεις που δεν προβλέπονται από το πρόγραμμα, 
- η κατανάλωση γευμάτων πέραν αυτών που προβλέπονται από το πρόγραμμα, 
- η κατανάλωση στο μίνι μπαρ, τα έξοδα επικοινωνίας, οι πληρωμές για τηλεοπτικές προβολές, κτλ., 
- οι αγορές αναμνηστικών ή ειδών merchandising. 
 
Η αξία των βραβείων δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα.  
 
 
Άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Το παιχνίδι-διαγωνισμός πραγματοποιείται αποκλειστικά στα συμμετέχοντα σημεία πώλησης μέσω των 
φυλλαδίων που θα διατίθενται από 27/01/2020 έως 09/02/2020. 
 
Ο συμμετέχων θα λαμβάνει στο σημείο πώλησης ένα φυλλάδιο.  
Στη συνέχεια, ο συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει σωστά στην παρακάτω ερώτηση: 
 
 
Από πόσες καρδιές αποτελείται το κουτί προϊόντων Leonidas που είναι αφιερωμένη στην ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου; 
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• Συμπληρώστε σωστά και ευανάγνωστα τα στοιχεία σας. 
• Αφήστε το δεόντως συμπληρωμένο φυλλάδιο στην υποδοχή του καταστήματος Leonidas. 

 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο νικητής της συσκευασίας Αγίου Βαλεντίνου θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης 
μεταξύ όσων απάντησαν σωστά από τον υπεύθυνο του καταστήματος και θα συμμετάσχει αυτομάτως 
στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο, ήτοι το σαββατοκύριακο γνωριμίας με την πόλη των Βρυξελλών. 
 
 
 
Άρθρο 5: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 
 
5.1. Ο υπεύθυνος του καταστήματος Leonidas (αφού προχωρήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, στην κλήρωση 
της συσκευασίας Αγίου Βαλεντίνου μεταξύ των συμμετεχόντων που κατέθεσαν το φυλλάδιό τους στο 
κατάστημά του έχοντας απαντήσει σωστά στην ερώτηση) θα τηλεφωνήσει προσωπικά στο άτομο που 
κέρδισε τη συσκευασία, το αργότερο έως τις 11/2/2020. 
Επιπλέον, το όνομα του νικητή θα επικολληθεί στο σημείο πώλησης έως τις 16/2/2020. Τα δώρα δεν θα 
αποσταλούν. Οι νικητές της συσκευασίας πρέπει να προσέλθουν στο κατάστημα για να λάβουν το δώρο 
τους την ημέρα που έχουν συμφωνήσει με τον υπεύθυνο του καταστήματος (εντός 2 εβδομάδων) έχοντας 
μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους. 
 
 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να παίξουν πολλές φορές αλλά επιτρέπεται μόνο ένας νικητής ανά 
νοικοκυριό και μόνο ένας νικητής ανά συμμετέχον κατάστημα. 
 
Οι νικητές της συσκευασίας συμμετέχουν αυτομάτως στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο η οποία θα 
διεξαχθεί από την εταιρεία Tayo με τον εξής τρόπο: 
 
Η Tayo θα προχωρήσει στην κλήρωση ενός καταστήματος μεταξύ του συνόλου των συμμετεχόντων 
καταστημάτων. Η Tayo θα τηλεφωνήσει στο επιλεγμένο κατάστημα προκειμένου να μάθει στα στοιχεία 
του νικητή της συσκευασίας Αγίου Βαλεντίνου. 
Η Tayo θα τηλεφωνήσει, στη συνέχεια, στον νικητή της συσκευασίας προκειμένου να τον πληροφορήσει 
ότι κέρδισε το σαββατοκύριακο γνωριμίας με την πόλη των Βρυξελλών για 2 άτομα. 
 



5.2. Επομένως, οι νικητές του σαββατοκύριακου στις Βρυξέλλες θα ειδοποιηθούν σε προσωπική βάση 
τηλεφωνικά από την εταιρεία Tayo, η οποία θα κανονίσει μαζί τους τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν 
να παραλάβουν και θα εξαργυρώσουν το δώρο τους. 
Οι νικητές θα έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία 8 ημερών, από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε 
τηλεφωνικά η νίκη τους, προκειμένου να επιβεβαιώσουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον 
Διοργανωτή την επιθυμία τους να παραλάβουν το δώρο.  
Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανιστεί εντός της προθεσμίας, θεωρείται αυτομάτως ότι έχει αρνηθεί 
το δώρο και γίνεται κλήρωση για νέο νικητή.  
 
5.3. Οι νικητές πρέπει να τηρούν τον κανονισμό. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος εκ των νικητών δεν πληροί τα 
κριτήρια του παρόντος κανονισμού, δεν θα του επιδοθεί το βραβείο του, το οποίο θα επιδοθεί σε άλλον 
συμμετέχοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.1 ανωτέρω. 
 
Αντίγραφο του παρόντος κανονισμού διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.leonidas.com. 
 
Με εξαίρεση την κοινοποίηση του παρόντος κανονισμού και την επικοινωνία με τους νικητές, δεν θα 
απαντηθεί καμία επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ ή τηλεφωνική κλήση που σχετίζεται με τον εν 
λόγω διαγωνισμό. Δεν θα ληφθεί υπόψη καμία αμφισβήτηση σχετικά με τον κανονισμό. 
Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και/ή με την αποστολή των στοιχείων και δεδομένων συμμετοχής 
τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει εμπεριστατωμένη γνώση του παρόντος κανονισμού και 
ότι έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα όλες τις ρήτρες. 
Ο Διοργανωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τον κανονισμό με απλή σχετική αναφορά στον 
ιστότοπό του. Οι συμμετέχοντες που έχουν ήδη λάβει μέρος στον διαγωνισμό, πριν από ενδεχόμενη 
τροποποίηση των προϋποθέσεων του παιχνιδιού-διαγωνισμού, δεσμεύονται από τις «παλιές» 
προϋποθέσεις και όχι από αυτές που προέκυψαν μετά την τροποποίηση. 
 
 
Άρθρο 6: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
 
6.1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται ιδίω κινδύνω από τον συμμετέχοντα. 
 
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για ατύχημα ή ζημία που επέρχεται λόγω της 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, της επίδοσης του βραβείου ή της χρήσης αυτού.  
 
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Διαγωνισμού, της διεξαγωγής του, των 
προϋποθέσεων συμμετοχής ή των βραβείων, περιλαμβανομένης της αναβολής ή ακύρωσής του, εφόσον 
αυτό δικαιολογείται από περιστάσεις απρόβλεπτες ή ανεξάρτητες της θέλησής του. 
 
Εκτός από περιπτώσεις σοβαρής ή εσκεμμένης παραβίασης, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη 
ζημία, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από τη συμμετοχή ή τη διοργάνωση του διαγωνισμού, τον 
καθορισμό των νικητών ή από την επίδοση ή μη των βραβείων. Επίσης, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε αναβολή, τροποποίηση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 
 
Η ρήτρα αυτή ισχύει επίσης έναντι του προσωπικού του Διοργανωτή, των εκπροσώπων και συνεργατών 
του καθώς και τρίτων που απασχολήθηκαν από αυτόν στο πλαίσιο της διοργάνωσης του διαγωνισμού. 
 
Ο Διοργανωτής εργάζεται στο μέτρο του δυνατού για τη διεξαγωγή της δράσης. Ωστόσο, είναι δυνατόν οι 
πληροφορίες που αναπαράγονται ή δίδονται να μην είναι πλήρεις ή ακριβείς. Ενδεχόμενες ανακρίβειες, 
ορθογραφικά λάθη ή άλλα παρόμοια λάθη που δημοσιεύονται από τον Διοργανωτή με οποιονδήποτε 
τρόπο, δεν δύνανται να αντιταχθούν κατά του Διοργανωτή ούτε θεσπίζουν οποιαδήποτε υποχρέωση εκ 
μέρους του. 
 
 
6.2. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά της κλήρωσης ή του καθορισμού του νικητή. 
 
 
Άρθρο 7: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 



7.1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διατηρηθούν μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα 
δεδομένα διατηρούνται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του 
προαναφερθέντος σκοπού. 
 
7.2. Ωστόσο, μετά από ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντος («επιλογή συμπερίληψης στο φυλλάδιο), ο 
Διοργανωτής μπορεί να συμπεριλάβει τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος στο αρχείο του 
προκειμένου να τον ενημερώνει για μελλοντικές δράσεις που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρουν. Τα 
προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς: ενημέρωση σχετικά με 
προϊόντα και υπηρεσίες, διενέργεια δράσεων άμεσου μάρκετινγκ ή προώθησης, πραγματοποίηση 
στατιστικών αναλύσεων ή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Διοργανωτή. 
Τα παραπάνω πραγματοποιούνται κατ’ αυστηρή εφαρμογή της βελγικής νομοθεσίας, χώρας δημοσίευσης 
του παιχνιδιού-διαγωνισμού, και ήτοι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ). 
Βάσει του ΓΚΠΔ, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την επεξεργασία των προσωπικών 
τους δεδομένων, να ζητήσουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και να απαιτήσουν τη διόρθωσή τους. Για 
τον σκοπό αυτό, καθώς και για κάθε απορία σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι 
συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να απευθυνθούν στον Διοργανωτή, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, αποστέλλοντας το αίτημά τους στη διεύθυνση privacy@leonidas.com. Ο Διοργανωτής θα 
λάβει κάθε αναγκαία προφύλαξη για την προστασία των κοινοποιηθέντων δεδομένων.  
 
7.3. Ο συμμετέχων εγγυάται ότι οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες είναι επικαιροποιημένες, ορθές και 
πλήρεις. 
 
7.4. Ο Διοργανωτής είναι ο παραλήπτης των ονομαστικών ατομικών πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται ότι τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε περίπτωση νίκης στον 
διαγωνισμό προκειμένου να ενημερωθούν για να παραλάβουν το δώρο τους, εκτός και αν ο συμμετέχων 
έχει δώσει τη σύγκατάθεσή του μέσω της επιλογής συμπερίληψής του σύμφωνα με το άρθρο 7.2 ανωτέρω. 
Τα δελτία θα καταστραφούν μετά την επίδοση των δώρων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ 
 
8.1. Οι νικητές αποδέχονται ότι η LEONIDAS θα δημοσιοποιήσει την ταυτότητα και το όνομα της πόλης 
και/ή χώρας κατοικίας τους σε αφίσα στο κατάστημα, στον ιστότοπο της Leonidas, στην επίσημη σελίδα 
της LEONIDAS στο Facebook, στο Instagram και στα μέσα επικοινωνίας της εταιρείας. 
Οι συμμετέχοντες συναινούν στη διενέργεια κάθε επαλήθευσης σχετικά με την ταυτότητά τους. 
Οποιαδήποτε ψευδής δήλωση ή ψευδές αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό 
του συμμετέχοντος. 
 
 
Άρθρο 9 – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
 
Ο παρών κανονισμός υπόκειται στο βελγικό δίκαιο και κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή του 
εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Βρυξελλών. 


