Κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής και συμμετοχής στον διαγωνισμό
"Tesla <> PAO Tickets Giveaway"

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με την επωνυμία «Tesla <> PAO Tickets Giveaway» (εφεξής «Διαγωνισμός»),
και μέσω της επίσημης σελίδας της Tesla Info στο Instagram @tesla.info.greece (εφεξής «Διοργανωτής»).
2. Ο διαγωνισμός θα διοργανωθεί την Πέμπτη 05.05.2022 και διαρκεί για 24 ώρες μέχρι την Παρασκευή
06.05.2022.
3. Η συμμετοχή ξεκινά με την ανάρτηση της ιστορίας στο προφίλ Instagram @tesla.info.greece την Πέμπτη
05.05.2022.
4. Οι συμμετέχοντες κάνουν follow στο προφίλ Instagram @tesla.info.greece και απαντούν στην ερώτηση της
ανάρτησης, μετά τη δημοσίευση της, μέχρι την Παρασκευή 06.05.2022.
5. Το δώρο δίνεται συνολικά σε δύο συμμετέχοντες. Και οι δύο από το προφίλ Instagram @tesla.info.greece. Οι
νικητές θα επιλεχθούν τυχαία.
6. Τα δώρα είναι: 2 διπλές VIP προσκλήσεις για τον αγώνα που θα διεξαχθεί το Σάββατο 07.05.2022. Μία για τον
κάθε νικητή.
7. Ο διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει ένα δώρο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
8. Ο διοργανωτής θα ανακοινώσει τα επίσημα αποτελέσματα και τα ονόματα των νικητών, Παρασκευή
06.05.2022 στο προφίλ Instagram @tesla.info.greece.
9. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι νικητές υποχρεούνται να αναφέρουν με Direct στο προφίλ του
Instagram εντός 24 ωρών. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, και χωρίς να υπάρξει επικοινωνία από τον νικητή,
ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει το δώρο σε άλλο διαγωνιζόμενο.
10. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tesla <> PAO Tickets Giveaway» έχουν όλα τα άτομα από την
επικράτεια της Ελλάδας.
11. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν υπάλληλοι της Διοργανώτριας, οι πλησιέστεροι συγγενείς και
σύζυγοί τους, καθώς και υπάλληλοι όλων των κλάδων που συνδέονται με τη Διοργανώτρια. Οποιαδήποτε τέτοια
εγγραφή θα ακυρωθεί και ο εν λόγω συμμετέχων θα αποκλειστεί ανά πάσα στιγμή.
12. Όλα τα παράπονα και οι διεκδικήσεις επιλύονται από την κριτική επιτροπή του Διοργανωτή του διαγωνισμού
και τα παράπονα αποστέλλονται στο Instagram Direct εντός 48 ωρών από τη στιγμή της ανακοίνωσης του νικητή.
Ο διοργανωτής αναλαμβάνει να εξετάσει και να απαντήσει σε βάσιμες καταγγελίες εντός 5 εργάσιμων ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας για την αποστολή παραπόνων.
13. Τα δώρα θα σταλούν στους νικητές μέσω email.
14. Αυτός ο διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, δεν υποστηρίζεται, δεν διαχειρίζεται ή δεν συνδέεται με τα
κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram.
15. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει φωτογραφίες του νικητή με δώρο και να χρησιμοποιήσει αυτή
τη φωτογραφία, μαζί με τα προσωπικά του δεδομένα (όνομα και επίθετο, τόπος διαμονής) για σκοπούς προβολής
στα μέσα ενημέρωσης.
16. Αφήνοντας απαντήσεις στην ερώτηση της ανάρτησης στο Instagram των διοργανωτών, κάθε συμμετέχων
συμφωνεί με τους κανόνες που αναφέρονται σε αυτόν τον διαγωνισμό.
17. Σε περίπτωση αναβολής της αναμέτρησης λόγω υγειονομικού πρωτοκόλλου, οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν τον αγώνα, όταν αυτός πραγματοποιηθεί.

