Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισµού «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ»:
-

-

-

Δικαίωµα συµµετοχής στην ενέργεια έχει οποιοσδήποτε ακροατής του
Εasy 97,2 άνω των 18 ετών
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι διαµένουν στην Ελλάδα
Αποκλείονται της συµµετοχής στην ενέργεια οι εργαζόµενοι του Οµίλου
Antenna
Ο Σταθµός διατηρεί το δικαίωµα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
συµµετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της
διαδικασίας συµµετοχής που δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους
και προϋποθέσεις.
Τρόπος Διεξαγωγής: O κάθε συµµετέχων θα πρέπει να συµπληρώσει την
απαραίτητη φόρµα συµµετοχής στο www.easy972.gr όπου θα
συµπληρώνει τον τίτλο του τραγουδιού που ακούει στον Easy 972 και τον
χαλαρώνει, καθώς και τον λόγο.
Έπαθλο: Αεροπορικά και διαµονή µε προορισµό το Μπαλί για έναν
τυχερό καθώς και ένα ακόµα άτοµο επιλογής του. Επιπρόσθετα θα
αποδοθούν 972,00 µετρητά. Συνολική διάρκεια ταξιδιού 7 ηµέρες (6
ηµέρες διαµονής στο Μπαλί). To ταξίδι θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
κατόπιν διαθεσιµότητας του νικητή στο παρακάτω χρονικό διάστηµα:

15/3/2019 & 15/4/2019
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-

-

-

-
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Πτήση: Η αναχώρηση θα πραγµατοποιηθεί από το αεροδρόµιο της
Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο σταθµός δεν καλύπτει τα έξοδα
µετάβασης από άλλη πόλη της Ελλάδος στην Αθήνα καθώς και δεν
υπάρχει η δυνατότητα πτήσης από άλλη πόλη της Ελλάδος
Aνακήρυξη νικητή: O νικητής θα ανακοινωθεί στον αέρα της εκποµπής
Easy Breakfast 28 Φεβρουαρίου 2019 µε την Κατερίνα Ζαρίφη. Επίσης θα
ανακοινωθεί µέσα από το site του σταθµού www.easy972.gr καθώς και
στην επίσηµη σελίδα του σταθµού στο Facebook.
Ο νικητής υποχρεούται να στείλει φωτογραφικό υλικό το ταξίδι που θα
πραγµατοποιήσει καθώς ο σταθµός διατηρεί το δικαίωµα να
αναπαράγει το υλικό αυτό, στα social media του.
Η ενέργεια θα διεξαχθεί από τις 14/01/2019 και θα λήξει στις 28/02/2019
Ο Σταθµός διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει κατά την κρίση του τη
διάρκεια της ενέργειας. Το κοινό θα ενηµερώνεται για τις αλλαγές αυτές
µε κάθε πρόσφορο µέσο.
Ο Σταθµός διατηρεί ρητά το δικαίωµα να ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει
την ενέργεια ή να µεταβάλει οποιονδήποτε όρο της υπό την προϋπόθεση
ότι έχει προηγηθεί πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό.
Η συµµετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων συµµετοχής και διεξαγωγής της ενέργειας.
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