ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ KIFISSOS MALL A.E” που έχει τη διαχείριση του Εμπορικού Κέντρου
RIVER WEST που βρίσκεται στο Αιγάλεω Λεωφ. Κηφισού 96-98 στα πλαίσια των εκδηλώσεων που οργανώνει
με θέμα FLIGHT OF THE DRONES θα διαθέσει στους πελάτες του Εμπορικού Κέντρου RIVER WEST τη
δυνατότητα συμμετοχής με τη συμπλήρωση αποδείξεων συνολικής αξίας 20€ για τη δραστηριότητα “ΓΙΝΕ
ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ” που βρίσκεται στο 1ο επίπεδο του Εμπορικού Κέντρου.
Οι όροι συμμετοχής κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του Εμπορικού
Κέντρου www.riverwest.gr και στην Νησίδα (stage) στο 1ο επίπεδο του Εμπορικού Κέντρου RIVER WEST .
Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος καθώς
και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την ενέργεια. Η “KIFISSOS MALL A.E” διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε
τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από την
δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Κέντρου www.riverwest.gr
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από τις 5 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2015 (εφεξής η “Διάρκεια”).
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
Διαδικασία συμμετοχής στην ενέργεια
Για να συμμετέχει (εφεξής ο “Συμμετέχων”) στην ενέργεια ΓΙΝΕ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ θα πρέπει κατά την
διάρκεια του Προγράμματος, να κάνει αγορές τουλάχιστον € 20,00 από οποιοδήποτε κατάστημα του Εμπορικού
Κέντρου RIVER WEST σε μία μέρα, ανεξαρτήτου ορίου από τα 20€ και άνω και στην συνέχεια να επισκεφτεί την
κεντρική νησίδα στο 1ο επίπεδο του Εμπορικού Κέντρου και να προσκομίσει τις αποδείξεις που συνέλεξε. Ο
υπεύθυνος υπάλληλος του stand θα ελέγχει τις αποδείξεις (οι οποίες θα πρέπει να είναι πάνω από 20€) θα τις
μονογράφει όλες στην πίσω όψη, θα συμπληρώνει το έντυπο με τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο οποίος στη
συνέχεια θα υπογράφει και θα μπορεί να συμμετάσχει στην ενέργεια.
Οι αποδείξεις ισχύουν μόνο για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της ενέργειας FLIGHT OF THE DRONES,
από Δευτέρα 5/9/2015 έως και Σάββατο 19/9/2015. Σάββατο από τις 12:00 έως τις 18:00 και καθημερινές 17:00
έως 21:00.
Οι αποδείξεις δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται για άλλη ημέρα.
Οι αποδείξεις περιλαμβάνουν:


Μία συμμετοχή στην ενέργεια FLIGHT OF THE DRONES μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα

Η ενέργεια θα ισχύσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2015 και οι συμμετοχές ορίζονται κατόπιν σειράς εμφάνισης και
προτεραιότητας.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την
έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος
καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία
των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος,
κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα φυλάσσονται από το Εμπορικό
Κέντρο. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13
του ν. 2472/1997.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών
Όρων θα επιλύεται από την Τριμελή Επιτροπή κρίσης της “KIFISSOS MALL A.E” που απαρτίζεται από τους:
Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης του Εμπορικού Κέντρου, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο
της Διεύθυνσης Marketing . Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους
Συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και
συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της “KIFISSOS MALL A.E”.

