
Όροι και κανονισμοί διαγωνισμού 

 

 

1. Misfit Union LTD ως οργανωτική επιτροπή, εφεξής “ο διοργανωτής” 
διοργανώνει διαδικτυακό διαγωνισμό, εφεξής “διαγωνισμός” στην επίσημη 

ιστοσελίδα [https://www.misfitunion.cy/] της εταιρείας. 
2. Στοιχεία επικοινωνίας διοργανωτή: Μιχαήλ Γεωργαλλά 4, Έγκωμη 2409, 

Λευκωσία, Κύπρος, 77111122, info@misfitunion.com. 
3. Ο διαγωνισμός ισχύει μόνο για κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας από 18 

ετών. 
4. Δεν απαιτείται η καταβολή οποιοδήποτε ποσού ή/και η αγορά οποιουδήποτε 

προϊόντος ή/και υπηρεσιάς για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
5. Για να συμμετέχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να ολοκληρώσει τα 

ακόλουθα βήματα: 
a. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της στη φόρμα επικοινωνίας στο 

https://misfitunion.cy/findoutmore  
6. Ο καθένας δικαιούται μια συμμετοχή. Πολλαπλές συμμετοχές από το ίδιο 

άτομο θα διαγράφονται.  
7. Ο διαγωνισμός θα τελειώσει την 27η Οκτωβρίου 2022 στις 23:59. 

Οποιαδήποτε συμμετοχή μετά την ημερομηνία αυτή θα θεωρείται άκυρη. 
8. Ο διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες δεν 

θα παραληφθούν για οποιοδήποτε λόγο. 
9. Το δώρο είναι μια εβδομάδα δωρεάν φαγητό από το Misfit Union. Ο κωδικός 

για δωρεάν φαγητό θα ανακοινωθεί στον/στην νικητή/νικήτρια στις 
02/11/2022. 

10. Τα δώρα είναι ως έχουν, δεν επιτρέπεται η μεταφορά, ανταλλαγή, πώληση 
ή/και η ανταλλαγή τους με μετρητά.  

11. Ο νικητής/τρια θα επιλεγεί τυχαία από όλες τις συμμετοχές οι οποίες πληρούν 
όλα τα κριτήρια και έχουν εγκριθεί από τον διοργανωτή. 

12. Ο νικητής/τρια θα ενημερωθεί με email ή/και τηλεφωνική κλήση. Εάν ο 
νικητής/τρια δεν αποδεχθεί το δώρο του/της εντός 14 ημερών από την ημέρα 
ενημέρωσης ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο και να 
επιλέξει άλλο νικητή/νικήτρια.  

13. Ο νικητής/νικήτρια συμφωνούν και αποδέχονται όπως ο διοργανωτής 
χρησιμοποιήσει τόσο την εικόνα του ή/και το όνομα του για δημοσίευση 
ενημερωτικού υλικού προς το κοινό. 

14. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα είτε του νικητή/νικήτριας είτε άλλων 
συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεν θα δοθούν σε οποιοδήποτε 
σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://misfitunion.cy/findoutmore


15. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα όπως ακυρώσει ή/και αλλάξει το διαγωνισμό 
ή/και τους όρους συμμετοχής του χωρίς να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 
από πριν.  

16. Ο διαγωνισμός αυτός σε καμία περίπτωση δεν χρηματοδοτείται, δεν 
χορηγείται ή δεν χορηγείται ή δεν σχετίζεται με το Instagram ή/και το 
Facebook. 

17. Ο διαγωνισμός και οι όροι και κανονισμοί διέπονται από τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιεσδήποτε διαφορές υπόκεινται στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Date 26/10/2022 

 


