
Στιγμές μαγείας του Disney Junior. 
 

Προσφέρουμε σε εξήντα άτομα 60  τη δυνατότητα να έχουν το δικό τους βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα της Disney και 
στο Disney Junior channel.  
 

Πώς να καταχωρήσετε το βίντεο: Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα Στιγμές Μαγείας 
http://diagonismos.disney.gr/stigmesmageias  (είτε συνδέεστε στο λογαριασμό 
σας είτε κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα), έπειτα ανεβάστε τη φωτογραφία σας 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και πέντε 
(5) βίντεο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Εάν καταχωρήσετε πάνω από 
πέντε (5) βίντεο, μόνο τα πρώτα πέντε (5) θα συμπεριληφθούν στο διαγωνισμό.  
 
Πριν καταχωρήσετε το βίντεο σας: 

- Σιγουρευτείτε ότι στο βίντεο δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα 
είδος μουσικής, καθώς αδυνατούμε να χρησιμοποιήσουμε 
βίντεο τα οποία περιέχουν μουσική. 

- Σιγουρευτείτε ότι το βίντεο είναι εστιασμένο και εσείς ή/και το 
παιδί σας απεικονίζεστε καθαρά. 

- Σιγουρευτείτε ότι έχετε την άδεια ( γονιού/νόμιμου κηδεμόνα) 
για κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο  βίντεο σας. 

- Βίντεο τα οποία έχουν τραβηχτεί από επαγγελματία και 
περιέχουν κάθε είδους επεξεργασίας ή χρήσης ειδικών εφέ 
δεν θεωρούνται έγκυρα και θα αποκλειστούν από το 
διαγωνισμό. 
  

Παρακαλούμε να προσέξετε ώστε στο βίντεο σας να μην περιέχεται 
καμία εμφανής εμπορική ονομασία ειδάλλως δεν θα μπορέσουμε να το 
χρησιμοποιήσουμε στο κανάλι, γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλούμε να μην 
φοράτε ρούχα με επωνυμίες και να μην χρησιμοποιήσετε κάποια 
εικόνα που περιέχει οποιαδήποτε εμπορική ονομασία. 
 
Οι καταχωρήσεις θα αξιολογούνται για αυτό παρακαλούμε να μην 
ανεβάζετε βίντεο με προσβλητικό περιεχόμενο. 

 

Περίοδος Διαγωνισμού: 05 Μαΐου 2017, 12.00 μ.μ. μέχρι 26 Μαΐου 2017 12.00 μ.μ. 

Περιορισμοί Συμμετοχής: Πρέπει να είστε μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας άνω των 18 για να καταχωρήσετε 
το  βίντεο  

Επιλογή Βίντεο: Κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού, η Disney θα ελέγχει όλες τις συμμετοχές 
που θα παραληφθούν και θα ξεχωρίσει μέχρι και εξήντα (60) συμμετοχές για 
έκδοση στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Disney, στις ιστοσελίδες της 
Disney και στο Disney Junior. Οι συμμετοχές που θα επιλεχθούν θα είναι αυτές 
που θα επιδεικνύουν χιούμορ, συναισθηματική σύνδεση, δημιουργικότητα και 
τις αξίες της μάρκας Disney Junior.  
 
Οι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν θα ειδοποιηθούν κατά την Περίοδο του 
Διαγωνισμού και πρέπει να επιστρέψουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην 
Disney μέχρι 5 Ιουνίου 2017. Αν η Disney δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους 
συμμετέχοντες μέχρι τις 5 Ιουνίου 2017 ή δεν λάβει θετική απάντηση μέχρι αυτή 
την ημερομηνία, η Disney διατηρεί το δικαίωμα να μην χρησιμοποιήσει τα 
βίντεο των συμμετεχόντων.   
 
Οι επιλεχθέντες συμμετοχές που θα επιστρέψουν όλα τα έγγραφα θα 
επιδειχθούν στην σελίδα του διαγωνισμού Στιγμές Μαγείας και στις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης της Disney, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό 
της σελίδας Disney  στο Facebook  και επιλεγμένα βίντεο θα προβληθούν στο 
Disney Junior κανάλι. Αν το βίντεο σας περάσει στην πρώτη επιλογή δεν 
σημαίνει ότι θα προβληθεί στο Disney Junior.  
 
Παίρνοντας μέρος σε αυτόν το διαγωνισμό επιβεβαιώνετε ότι α) είστε ο κύριος 
κάτοχος του βίντεο που καταχωρήσατε, β) το  βίντεο  δεν αποτελεί αντιγραφή ή 
παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου, γ) η Disney έχει την άδεια να 
αναπαράγει και να χρησιμοποιεί το βίντεο που καταχωρήσατε online και να το 

http://diagonismos.disney.gr/stigmesmageias


δημοσιεύει στα κανάλια και στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων της 
παγκοσμίως χωρίς χρονικό περιορισμό (σύμφωνα με τη φόρμα αποδοχής την 
οποία πρέπει να υπογράψετε) ώστε να διεξάγουμε το διαγωνισμό και να 
επιλέξουμε τους νικητές ( ίσως χρειαστεί να δημοσιεύσουμε τα προσωπικά σας 
στοιχεία) καθώς και για κάθε προωθητικό σκοπό σε σχέση με το διαγωνισμό 
αλλά και γενικότερα της Disney (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών και 
των χορηγών) 
 

 
Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις 
 
Ο Φορέας Προώθησης του εν λόγω διαγωνισμού είναι η εταιρεία The Walt Disney Company Limited, 3 Queen 
Caroline Street, London, W6 9PE, United Kingdom (εφεξής ο «Φορέας Προώθησης»).  Με τη Συμμετοχή σας 
στον εν λόγω διαγωνισμό, (εφεξής «Εσείς/Σας», «οι Συμμετέχοντες») και, όπου κρίνεται κατάλληλο, οι 
γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες σας (εφεξής ο «Γονέας/Κηδεμόνας») αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται σε όλο το υλικό Προώθησης και με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.  
 
1. Επιλεξιμότητα. 

a. Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και η Προώθηση είναι ανοικτή για εσάς, πρέπει επίσης να 
λάβετε την άδεια τους Γονέα/Κηδεμόνα σας για να συμμετάσχετε. Παρακαλείστε όπως λάβετε την 
άδεια του ατόμου που πληρώνει το λογαριασμό πριν να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο ή να 
τηλεφωνήσετε για να συμμετάσχετε.  

b. Πρέπει να είστε καταχωρημένο μέλος της Disney και να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό για να 
συμμετάσχετε. Εάν η Προώθηση είναι ανοικτή για εσάς, είστε κάτω των δεκατριών (13) ετών και 
δεν είστε ήδη καταχωρημένο μέλος της Disney, θα χρειαστούμε την άδεια του Γονέα/Κηδεμόνα 
σας για να ενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας και να αποδεχθούμε τη Συμμετοχή σας. Η 
Συμμετοχή σας είναι έγκυρη μόνο αν ο νέος λογαριασμός σας ενεργοποιηθεί πριν από την 
Ημερομηνία Λήξης. 

c. Εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό, ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε κατοίκους Ελλάδας. 
Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή εργαζομένων (ή των στενών συγγενών τους) της Disney, των 
πρακτορείων της ή οποιουδήποτε άλλου σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω Προώθηση. 

d. Επιτρέπεται το ανώτατο μία (1) Συμμετοχή ανά άτομο, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. 
Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή μέσω πρακτορείων ή τρίτων, ή η χρήση πολλαπλών στοιχείων 
ταυτότητας και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απαγορεύεται η χρήση 
αυτοματοποιημένων Συμμετοχών ή προγραμμάτων. Συμμετοχές τέτοιου είδους θα αποκλείονται. 

e. Θα επιτρέπονται μόνο Συμμετοχές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 
της Προώθησης.  Οι Συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως την Ημερομηνία Λήξης.  

f. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ 
ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 
 

2. Προσωπικά στοιχεία.  Για να συμμετάσχετε, θα σας ζητήσουμε είτε να υποβάλετε το ισχύον όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στην Disney ή να μας καταχωρήσετε τα 
προσωπικά σας στοιχεία.  Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα 
δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου της Disney και μπορεί να διαβιβαστούν στους πράκτορές μας για 
λόγους διαχείρισης της Προώθησης και αποστολής των Δώρων, καθώς και για να είναι σε θέση η 
Disney να προωθήσει την κλήρωση των Δώρων ή το Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τηλεοπτικών καναλιών της Disney, του Διαδικτύου και 
του Τύπου. Τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ αν 
συμφωνήσετε να λαμβάνετε μελλοντικό υλικό μάρκετινγκ από την Disney (μπορεί να το έχετε ήδη κάνει 
αν έχετε ήδη καταχωρήσει τα στοιχεία σας στην Disney). 

 
 

3. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό & Επιλογή.   
a. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός από την Ημερομηνία Έναρξης έως την Ημερομηνία Λήξης, τις ώρες 

που αναγράφονται παραπάνω. 
b. Μετά την Ημερομηνία Λήξης, η Disney θα ελέγξει όλες τις συμμετοχές και διατηρεί το δικαίωμα 

να μην αποδεχθεί Συμμετοχές που είναι τεχνικά μη αποδεκτές, περιέχουν ακατάλληλο υλικό ή 
παραβιάζουν οποιονδήποτε από τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις. 

c.  Όλες οι ισχύουσες συμμετοχές και/ή οι συμμετοχές που περιλαμβάνονται στη λίστα θα 
εξεταστούν από μια κριτική επιτροπή και τα 40 βίντεοs θα επιλεγούν σύμφωνα με τα κριτήρια 
που διαμορφώνονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Οι κριτές θα αποφασίσουν 
αποκλειστικά για τα βίντεοs που θα συμπεριληφθούν στη λίστα . 

d. Με τη συμμετοχή σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό εσείς (και ο Γονέας/Κηδεμόνας σας αν είστε 
κάτω των δεκαοκτώ 18 ετών) επιβεβαιώνετε ότι (i) εσείς και εκείνος είστε οι κάτοχοι της 
Συμμετοχής που υποβάλλατε, (ii) η Συμμετοχή δεν αντιγράφει ούτε παραβιάζει εν γνώσει σας τα 



δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, και (iii) η Disney μπορεί να αναπαραγάγει και να 
χρησιμοποιήσει τη Συμμετοχή που υποβάλλατε σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης 
(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τηλεοπτικών καναλιών της Disney, του 
Διαδικτύου και του Τύπου) οπουδήποτε στον κόσμο και χωρίς χρονικό όριο, με σκοπό τη 
διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την επιλογή Νικητών (όπου μπορεί να περιλαμβάνεται η 
δημοσίευση των προσωπικών στοιχείων σας και της Συμμετοχής σας για δημόσια ψηφοφορία με 
σκοπό την επιλογή των Φιναλίστ ή του Νικητή και τυχόν Επιλαχόντων) και για οποιονδήποτε και 
όλους τους σχετικούς σκοπούς προώθησης με σκοπό την προώθηση του Διαγωνισμού και της 
Disney. 

 
4. Επιβεβαίωση & Αποδοχή Δώρων. Οι Γονείς/Κηδεμόνες των Νικητών θα λάβουν ένα μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης έως την Ημερομηνία Επιβεβαίωσης (βλ. ενότητα «Ασφάλεια 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου»). Ο Φορέας Προώθησης πρέπει να λάβει θετική απάντηση από τους 
Γονείς/Κηδεμόνες έως την Ημερομηνία Απάντησης.  Εάν δεν ληφθεί θετική απάντηση εντός της εν λόγω 
περιόδου ή ο Φορέας Προώθησης αδυνατεί να επικοινωνήσει με τους Γονείς/Κηδεμόνες, ο Φορέας 
Προώθησης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει Επιλαχόντες κατά την αποκλειστική διακριτική του 
ευχέρεια και δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τη Συμμετοχή που επιλέχθηκε αρχικά.  Εάν οι 
Συμμετέχοντες που θα επιλεγούν με κλήρωση αρνηθούν ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν, θα 
πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση μέχρις ότου κληρωθούν οι απαιτούμενες ορθώς συμπληρωμένες 
Συμμετοχές και ληφθεί θετική απάντηση από τους Γονείς/Κηδεμόνες των εν λόγω Συμμετεχόντων.   

 

5. Κινηματογράφηση.  Ίσως ζητηθεί από τους Νικητές να συναινέσουν στα γυρίσματα μιας τηλεοπτικής 
εμφάνισης σε σχέση με το Δώρο (εφεξής «Συμβολή»). Σε αυτή την περίπτωση, ο Νικητής θα συναινέσει 
στην κινηματογράφηση ή/και μετάδοση της Συμβολής του, ο δε Γονέας/Κηδεμόνας του Νικητή θα 
εκχωρήσει στην Disney για λογαριασμό του Νικητή όλα τα δικαιώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με τη Συμβολή, και θα 
χορηγήσει κάθε περαιτέρω συναίνεση ή άδεια που απαιτείται για να επιτραπεί η πλήρης χρήση της 
Συμβολής σε όλο τον κόσμο χωρίς χρονικό όριο και με κάθε μέσο σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα 
ενημέρωσης, είτε υπάρχοντα είτε μελλοντικά, χωρίς να χρειάζεται δήλωση αποδοχής ευθυνών ή 
αναγνώρισης. 
 

6. Παράδοση Δώρων Δεν διατίθενται μετρητά ή άλλα εναλλακτικά Δώρα, με εξαίρεση την περίπτωση 
περιστάσεων εκτός τους ελέγχου της Disney, όπου η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να υποκαταστήσει 
τα Δώρα με παρόμοια Δώρα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Τα Δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να 
πουληθούν από τους Νικητές εκτός αν κάποιος Γονέας/Κηδεμόνας συμμετέχει στο διαγωνισμό για 
λογαριασμό ενός παιδιού ή μέλους της οικογένειάς του. Εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό 
στην περιγραφή του Δώρου, οι Νικητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πρόσθετο κόστος και 
δαπάνη που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τη διεκδίκηση του Δώρου. Η Disney διατηρεί το δικαίωμα 
να ζητήσει από τους Νικητές να υπογράψουν δήλωση παραίτησης από δικαιώματα πριν να 
παραλάβουν οποιοδήποτε Δώρο. Η Disney διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία 
ταυτότητας ή να επαληθεύσει τις συνθήκες επιλεξιμότητας και να παραδώσει οποιοδήποτε Δώρο στο 
Νικητή αυτοπροσώπως. Εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό, οι Νικητές θα πρέπει να 
περιμένουν τέσσερις (4) εβδομάδες από την αποδοχή του Δώρου μέχρι την παράδοση του Δώρου.. 

 
7. Ευθύνες της Disney.  

 
a. Για ηλεκτρονικές Συμμετοχές ή ηλεκτρονική δημόσια ψηφοφορία: Η Disney δεν μπορεί να 

εγγυηθεί τη συνεχόμενη, αδιάλειπτη ή ασφαλή πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της και δεν είναι 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Προώθησης ή του δικτυακού 
τόπου λόγω τεχνικών προβλημάτων ή αλλιώς λόγω συμβάντων εκτός του εύλογου ελέγχου της 

b. Για δημόσια ψηφοφορία: Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, οι ψήφοι θα θεωρούνται άκυρες 
και ο Νικητής θα επιλέγεται από μια κριτική επιτροπή. 

c. Η Disney δημιούργησε την εν λόγω Προώθηση καλή τη πίστει αλλά, στο βαθμό που επιτρέπει η 
νομοθεσία, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημίες λόγω της συμμετοχής 
οποιουδήποτε στην Προώθηση ή οποιασδήποτε πτυχής οποιουδήποτε Δώρου που απονέμεται. 
Τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή δεν επηρεάζονται. 

 

8. Ακύρωση ή Αποκλεισμός.  
a. Η Disney διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει : 

- καθυστερημένες, απεσταλμένες σε λάθος διεύθυνση, ημιτελείς, κατεστραμμένες, χαμένες, 
δυσανάγνωστες ή μη έγκυρες Συμμετοχές.   

- Συμμετοχές στις οποίες δεν παρέχεται ούτε παρασχέθηκε η κατάλληλη εξουσιοδότηση 
Γονέα/Κηδεμόνα.  

- Συμμετέχοντες σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες ή οι Γονείς/Κηδεμόνες τους, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα Προώθησης, δημοσιεύσουν (π.χ. δημοσίευση σε 



blog και κοινωνικά δίκτυα) ή συζητήσουν με οποιονδήποτε τρίτο οποιεσδήποτε σχετικές 
πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών σε σχέση με το 
Διαγωνισμό ή το Φορέα Προώθησης) εκτός αν οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ήδη 
γνωστοποιηθεί στο κοινό.   

- Εφόσον ζητηθεί, Συμμετέχοντες που αδυνατούν να αποκαλύψουν εγγράφως τα πλήρη 
στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε και όλες τις ποινικές ή αστικές υποθέσεις/αγωγές που 
εκκρεμούν, υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ή/και ποινές που δεν έχουν εκτελεστεί, έως την 
Ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού. 

- Συμμετέχοντες η συμπεριφορά των οποίων ή/και του Γονέα/Κηδεμόνα τους, κατά τη διάρκεια 
του Διαγωνισμού δυσφημεί το Φορέα Προώθησης. 

b. Η Disney διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει, ακυρώσει ή περατώσει την 
Προώθηση, ή να παρατείνει ή να ξεκινήσει από την αρχή την περίοδο Συμμετοχής, ή να 
αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ανά πάσα στιγμή χωρίς εκ των προτέρων 
προειδοποίηση και θα το πράξει εάν δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Προώθηση δύναται να 
υλοποιηθεί με δίκαιο ή ορθό τρόπο για τεχνικούς, νομικούς ή άλλους λόγους, ή αν η Disney 
υποψιάζεται ότι οποιοδήποτε άτομο επηρεάζει τις Συμμετοχές ή τα αποτελέσματα με αθέμιτο 
τρόπο, ή έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία ή έχει επιδείξει ανήθικη συμπεριφορά κατά οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο. 
 

9. Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η Walt Disney Company Limited επιθυμεί 
να επικοινωνήσει μαζί σας σε σχέση με μια Συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα το πράξει μέσω διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την κατάληξη ‘disney.com’ ή τηλεφωνικώς (και στη συνέχεια με 
επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
την κατάληξη ‘disney.com’).  Οποιαδήποτε μήνυμα που υποτίθεται ότι προέρχεται από το Disney 
Channel αλλά χρησιμοποιεί διαφορετικό επίθημα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για 
παράδειγμα, hotmail.com, yahoo.com) θα πρέπει να θεωρείται ύποπτο και να διαβιβάζεται στις 
Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών του Disney Channel: Disney.JuniorGr.Info@disney.com.  Σας 
συμβουλεύουμε να μην προβείτε σε κάποια ενέργεια ούτε να απαντήσετε σε τέτοιου είδους ηλεκτρονική 
αλληλογραφία από τρίτους εκτός αν λάβετε απάντηση από το Disney Channel.  Για τυχόν απορίες ή 
προβληματισμούς σχετικά με οποιαδήποτε αλληλογραφία που υποτίθεται ότι προέρχεται από το Disney 
Channel, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
Disney.JuniorGr.Info@disney.com. 
 

10. Δημοσιότητα. Οι Νικητές ίσως χρειαστεί να συμμετάσχουν σε εύλογα σχετικές ενέργειες δημοσιότητας 
χωρίς πρόσθετη πληρωμή ή άδεια. Εσείς συμφωνείτε ότι η Disney μπορεί να δημοσιεύσει το μικρό σας 
όνομα, το αρχικό γράμμα του επωνύμου σας, την ηλικία, την πόλη ή/και τη φωτογραφία σας. 

 

11. Στοιχεία του Νικητή. Τα στοιχεία του Νικητή θα δημοσιευθούν στη «Winners' Gallery» (Πινακοθήκη 
των Νικητών) εντός δύο (2) εβδομάδων από την απονομή των Δώρων. Για πληροφορίες σχετικά με τα 
ονόματα των Νικητών (και, κατά περίπτωση, των Συμμετοχών των Νικητών), μεταβείτε στη «Winners’ 
Gallery» (Πινακοθήκη των Νικητών) ή αποστείλατε φάκελο με γραμματόσημα και διευθύνσεις στη 
διεύθυνση των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών που αναφέρεται στη σελίδα συμμετοχής στην 
Προώθηση με την ένδειξη «Winners’ List» (Κατάλογος Νικητών) και αναφέροντας το όνομα του 
Διαγωνισμού ή της κλήρωσης Δώρων. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε οποιαδήποτε 
Συμμετοχή που θα μας αποσταλεί ταχυδρομικώς. 

12. Δεν απαιτείται αγορά. 
13. Η απόφαση της Disney είναι οριστική και διατηρούμε το δικαίωμα να μην αλληλογραφήσουμε μαζί σας 

για κανένα ζήτημα. 
14. Το παρόν διέπεται από τη βρετανική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διενέξεις θα αντιμετωπίζονται μόνο 

από τα βρετανικά δικαστήρια. 
 

Για οποιοδήποτε απορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση Disney.JuniorGr.Info@disney.com ή αποστείλατε επιστολή στη διεύθυνση Disney 
Channel Greece Marketing Team, 3 Queen Caroline Street, London, W6 9PE, United Kingdom  

 
© Disney 
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