
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Caffè Vergnano Best Barista Challenge Ελλάδα” 

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Η εταιρεία με την επωνυμία   «Caffè Vergnano S.p.A.» με έδρα στην Σαντένα (Τορίνο) Ιταλίας (Italy), στο 20ο χμ της Ε.Ο. Τορίνο - 

Άστι (στο εξής αναφερόμενη ως «ο Χορηγός») οργανώνει τον Διαγωνισμό «Caffè Vergnano Best Barista Challenge Ελλάδα». 

Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός στους μπαρίστες του Caffè Vergnano που κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18 έτος 

της ηλικίας τους και θα λάβουν πρόσκληση από τον Χορηγό ή/και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του στα στοιχεία 

επικοινωνίας που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί σε αυτούς κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Κάθε συμμετέχων μπορεί να 

συμμετάσχει μόνο με μια συμμετοχή στον διαγωνισμό και οφείλει να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ήδη 

γνωστοποιήσει στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του Χορηγού είναι ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα (καθότι τα 

στοιχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα και για την επικοινωνία για ο,τιδήποτε έχει σχέση με τον Διαγωνισμό)..  

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά μετά από πρόσκληση του χορηγού ή/και των 

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του. O Χορηγός δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη πρόσκλησης στο διαγωνισμό οποιουδήποτε 

μπαρίστα λόγω αδυναμίας επικοινωνίας του με αυτόν στα στοιχεία που του έχουν γνωστοποιηθεί από το μπαρίστα. O Xορηγός 

διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχές τις οποίες θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση του, ότι αντιβαίνουν στην εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη καθώς και στους παρόντες όρους.  

 

Οι εργαζόμενοι στον Χορηγό καθώς και οι άμεσοι συγγενείς τους δεν μπορούν να συμμετάσχουν.  
 
Με τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

του παρόντος κανονισμού και παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε ένστασης σε οποιοδήποτε στάδιο του 

Διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη νικητή. 

 

1. Χρονικό διάστημα προωθητικής ενέργειας 

Η διενέργεια του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του νικητή θα λάβει χώρα σε εκδήλωση που θα γίνει  στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ την 8η 

Ιουνίου 2017. Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει η επιλογή του νικητή του βραβείου.  Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 

την ημερομηνία του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά από τον Χορηγό ή τους εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση την οποία έχουν γνωστοποιήσει σε αυτούς.  

 

2. Τρόπος συμμετοχής 

 

Θα μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οι μπαρίστες που χρησιμοποιούν ήδη   στην Ελλάδα το Caffè Vergnano και που 

θα προσκληθούν από τον οργανωτή ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του στην εκδήλωση που θα οργανωθεί για να 

αναδείξει τον μπαρίστα που θα λάβει τον τίτλο “Caffè Vergnano’s Best Barista Grecia 2017”. 

Η εκδήλωση θα έχει την ακόλουθη δομή:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμασίες της απολύτου επιλογής του Χορηγού  που θα επιδεικνύουν  την 

ικανότητά τους στην προετοιμασία 8 ροφημάτων με βάση τον καφέ.  

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει  με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους οι οποίες θα αξιολογηθούν συνολικά: τεχνικές 

γνώσεις σχετικά με το επάγγελμα του Barista, γνώση του καφέ και των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του, ικανότητα προσαρμογής, 

οργάνωση και καθαριότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ικανότητα στην τέχνη του latte art, δημιουργία νέων ροφημάτων, 

προσωπικότητα, γνώση της πελατείας και ευγένεια. Εξυπακούεται ότι όλες οι δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν με πρώτη ύλη 

που θα χορηγηθεί από το χορηγό. Ο βασικός εξοπλισμός θα παρέχεται από το Xορηγό. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιθυμεί 

να χρησιμοποιήσει τυχόν ειδικό εξοπλισμό, πρέπει να τον φέρει ο ίδιος με δική του ευθύνη και επιμέλεια. Απαγορεύεται η χρήση 

τυχόν ειδικού εξοπλισμού που δύναται να δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα υπέρ ενός συμμετέχοντος σε βάρος των 

υπολοίπων. 



 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα έργο latte art με έμπνευση από μία εικόνα που θα δώσει τυχαία o Χορηγός 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
 

 Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους μία ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ διάρκειας 10 λεπτών για να 
οργανώσουν όλα όσα χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση. Σε αυτή τη φάση θα μπορούν να 
επιλέξουν το χαρμάνι του καφέ που θα χρησιμοποιήσουν, να ρυθμίσουν το μύλο και να προετοιμάσουν το χώρο για την 
παρουσίαση του έργου τους. 

 Σε μία ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, συνολικής διάρκειας 5 λεπτών για κάθε συμμετέχοντα, οι διαγωνιζόμενοι θα 
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν ή/και να παρουσιάσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον καφέ. 

 Τέλος, στην ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που θα διαρκέσει, συνολικά, 15 λεπτά, θα εξελιχθεί ο διαγωνισμός και κάθε 

μπαρίστας θα κληθεί να δημιουργήσει 8 ροφήματα, που θα παρουσιάσει στους κριτές. Κάθε διαγωνιζόμενος θα 

δοκιμαστεί στην παρουσίαση: 

 2 Espresso,  

 2 Cappuccinο που θα δείχνουν και τα δύο το σχέδιο που έχει οριστεί τυχαία από το Χορηγό (Sponsor) 

(εννοείται ότι οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τη δική τους, προσωπική εκδοχή/ερμηνεία της εικόνας),  

 2 Cappuccinο με μία εικόνα που θα επιλέξουν ελεύθερα οι συμμετέχοντες, ίδια ή διαφορετική για τα δύο 

cappuccinο (και σε κάθε περίπτωση διαφορετική από εκείνη των δύο προηγούμενων 2 cappuccinο)  

 2 ροφήματα με βάση τον καφέ που θα έχουν γίνει με βάση τις προτιμήσεις του barista, αλλά δεν προβλέπουν 

τον espresso ως μέθοδο εκχύλισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο μπαρίστας θα πρέπει να αιτιολογήσει 

τις επιλογές του για τα χαρμάνια του καφέ που χρησιμοποίησε, για τις γεύσεις που περιέχει το ρόφημα και 

τους λόγους επιλογής των συστατικών που επιλέχθηκαν. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων κάθε φάσης εντός του ορισθέντος χρόνου προετοιμασίας κάθε φάσης, ο 
συμμετέχων θα λαμβάνει λιγότερους βαθμούς.   
). Οι διαγωνιζόμενοι, για κάθε μία από τις παραπάνω δεξιότητες, θα λάβουν βαθμούς από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό 

κριτική επιτροπή. Στο τέλος του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα διαμορφώσει  και την κατάταξη των συμμετεχόντων με βάση 

τις βαθμολογίες που έλαβαν από τις προαναφερθείσες δεξιότητες ). Η ανάδειξη και ενημέρωση του νικητή για τα αποτελέσματα 

θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.  

 

Ο Χορηγός, επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτότητάς τους, της ηλικίας τους και του τόπου κατοικίας και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα  έχει παραβιάσει 

τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ή έχει ενεργήσει με δόλιο τρόπο σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και μετά την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.  

 
3. Επιλογή του νικητή 
 

Κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι κριτές θα βαθμολογήσουν την ικανότητα κάθε μπαρίστα. 
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 3 κριτές: 1 επικεφαλής κριτής και 2 κριτές οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που θα δώσουν 
βαθμολογία βάσει των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 
 

 

 
 

 Head Judge Sensory 1 Sensory 2 Σύνολο 

Start up 15 πόντοι 5 πόντοι 5 πόντοι 25 

Espresso 10 πόντοι 25 πόντοι 25 πόντοι 60 

Cappuccino  25 πόντοι 25 πόντοι 25 πόντοι 75 

Open latte art 55 πόντοι 10 πόντοι 10 πόντοι 75 

Personlized Drink 25 πόντοι 25 πόντοι 25 πόντοι 75 

Barista Evaluation 60 πόντοι 25 πόντοι 25 πόντοι 110 

Σύνολο 190 115 115 420 



 

Στο τέλος του διαγωνισμού, οι κριτές θα δώσουν μία κατάταξη με βάση τη βαθμολογία που έχει λάβει κάθε συμμετέχοντας, ο 
διαγωνιζόμενος που θα κατακτήσει την 1η θέση της κατάταξης θα είναι και ο νικητής του διαγωνισμού και θα κατοχυρώσει τον 
τίτλο του “Caffè Vergnano’s Best Barista Ελλάδα 2017”. Τα αποτελέσματα είναι τελικά και μη επιδεκτικά οποιασδήποτε ένστασης 
από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.  
Στον νικητή του διαγωνισμού θα δοθεί το βραβείο που περιγράφεται ακολούθως. 
 

 
4. Πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο 

 
Ο νικητής του διαγωνισμού Caffè Vergnano Best Barista Challenge Ελλάβα θα κατακτήσει το βραβείο που είναι ένα 3ήμερο ταξίδι 
στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση και τα έξοδα διαμονής του 
νικητή σε ξενοδοχείο επιλογής του Χορηγού κατηγορίας 3 αστέρων. Το βραβείο δεν περιλαμβάνει προσωπικές δαπάνες, άλλες 
από αυτές που ήδη προσφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στο βραβείο του διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά, κατανάλωση 
φαγητού και ποτών, μεταφορές σε μέρη της επιλογής του (π.χ. εστιατόρια, μαγαζιά κλπ), καθώς κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, 
όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, 
εξυπηρέτηση δωματίου (room service), κατανάλωση από το μπαρ του ξενοδοχείου, ενοικίαση οχημάτων κ.ά. τις οποίες θα 
επιβαρυνθεί αποκλειστικά ο νικητής. Γενικά, το βραβείο προσφέρεται ως σύνολο και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής αποδοχής 
και χρήσης εν μέρει υπηρεσιών ή προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών στο ταξίδι.  

 Η ενδεικτική αξία του βραβείου είναι 1.000 ευρώ.  
Το ταξίδι θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία που θα ορίσει ο Χορηγός, η δε ημερομηνία πραγματοποίησης του 
ταξιδιού θα κοινοποιηθεί στο νικητή σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της ημερομηνίας ανακήρυξης του νικητή, στα στοιχεία 
επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο νικητής.  
Ο νικητής δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να αλλάξει ο χρόνος τέλεσης του ταξιδιού, ο τόπος προορισμού, η αεροπορική 
εταιρία με την οποία θα ταξιδέψει ή το ξενοδοχείο στο οποίο θα διαμείνει. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον χρόνο 
τέλεσης κάθε ταξιδιού, τον προορισμό του και την κατηγορία του ξενοδοχείου ή το ίδιο το ξενοδοχείο (ακόμη και χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας) ή/και να ματαιώσει αυτά ή να τροποποιήσει αυτά οποτεδήποτε με απλή ενημέρωση του νικητή, 
χωρίς ο νικητής να έχει δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη αξίωση κατά του Χορηγού εξαιτίας των ανωτέρω.. 
Το βραβείο δεν περιλαμβάνει ταξιδιωτική ή άλλου είδους ασφάλιση του νικητή, επομένως σε περίπτωση που το επιθυμεί ο 
νικητής θα πρέπει να συνάψει ασφάλιση με δική του επιμέλεια και δαπάνη.  
  

5. Ενημέρωση για τη νίκη και απονομή του βραβείου 
 

Για να λάβει το βραβείο, ο νικητής θα πρέπει να το αποδεχτεί και να αποστείλει αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του 
ταυτότητας αποκλειστικά εντός του χρονικού διαστήματος που θα του ταχθεί από τον Χορηγό. 
Σε περίπτωση που αρνηθεί, το βραβείο θα δοθεί στον 2ο στην κατάταξη νικητή, βάσει βαθμολογίας.  
 
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο νικητή εντός 12 μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  
 

 
Επισημαίνεται ότι:  

 Ο Χορηγός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιλέξει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τον τρόπο που θεωρεί 

καταλληλότερο για την  απόδοση του βραβείου στο νικητή. Το βραβείο παρέχεται «ως έχει».  Ο Χορηγός δεν θα 

απονέμει εναλλακτικά χρηματικό βραβείο. 

 Το βραβείο δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους. Ο νικητής δεν μπορεί να ζητήσει εναλλακτικό βραβείο ή χρηματικό 

αντίτιμο που να αντιστοιχεί στην αξία του ταξιδιού. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Χορηγός δεν δύναται να απονείμει το 

βραβείο, λόγω απροσδόκητων συνθηκών ή για λόγους που βρίσκονται εκτός ελέγχου του Χορηγού, επιφυλάσσεται του 

δικαιώματος να τροποποιήσει, κατά ένα μέρος ή στο σύνολό του βραβείο ή να το αντικαταστήσει  με βραβείο ίσης ή 

μεγαλύτερης αξίας ή βραβείο άλλης φύσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

 Τυχόν φόροι που θα προκύψουν από βραβεία, θα πρέπει να καταβληθούν από τον νικητή που υποχρεούται να τηρήσει 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας του. 

 
6. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 Οι πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν μέρος του παρόντος κανονισμού. Η 
συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί ανεπιφύλακτη  αποδοχή  των όρων. Με τη συμμετοχή στην προωθητική 
ενέργεια, ο νικητής αλλά και κάθε συμμετέχων επιτρέπει τη χρήση, από την πλευρά του Χορηγού, του ονόματός του, 
των φωτογραφιών ή/και των βίντεο της συμμετοχής του για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου και διαδικτύου. Ο νικητής αποδέχεται τη συμμετοχή σε διαφημιστικές πρωτοβουλίες, σε 
περίπτωση που ζητηθεί από τον Χορηγό, χωρίς την καταβολή αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης  ειδικότερα τη χρήση της 
εικόνας, ήχου, οπτικού υλικού, οπτικοακουστικών μέσων και σποτ, προωθητικών βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, 



 

δελτίων τύπου, διαφημιστικών φυλλαδίων, δημοσιεύσεων σε ιστοσελίδες, προωθητικών ενεργειών, εντύπων όσο και 
υλικού εσωτερικής χρήσης. Σε περίπτωση που o νικητής ή οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν συμφωνεί με τα ανωτέρω 
καλείται να μην συμμετάσχει στον διαγωνισμό καθότι ο ως άνω όρος αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση 
συμμετοχής του σε αυτόν. O δε Χορηγός δικαιούται να μην αποδώσει το έπαθλο σε νικητή που αρνείται τα ανωτέρω.  

 Σε καμία περίπτωση  ο Χορηγός δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες, δαπάνες, έξοδα ή απώλειες (έμμεσες ή/και άμεσες) που 
μπορεί να προκύψουν σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή στον νικητή τόσο για (for) τη συμμετοχή του στον παρόντα 
διαγωνισμό ή κατόπιν ή με αφορμή τη χρήση του βραβείου, ή  από τυχόν δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε 
άλλη αιτία σχετικά με την εκτέλεση του βραβείου (ήτοι την παροχή του ταξιδιού). O Xορηγός δεν υπέχει ουδεμία 
ευθύνη, ποινική ή αστική προς το νικητή ή συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία 
και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το βραβείο, με τον τρόπο 
διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, ούτε και  για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και 
έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, και γενικά με την πραγματική και νομική 
κατάσταση του βραβείου  του διαγωνισμού  

 Oι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δηλώνουν ότι δεν πάσχουν από οποιαδήποτε πάθηση ή δεν 
ευρίσκονται σε οποιαδήποτε κατάσταση που να καθιστά τη συμμετοχή τους στο ταξίδι επικίνδυνη για οποιονδήποτε 
λόγο, άλλως οφείλουν να απέχουν από τη συμμετοχή τους στο ταξίδι. 

 Κάθε απόφαση του χορηγού που θα αφορά οποιαδήποτε διαδικασία της παρούσας προωθητικής ενέργειας θα 
θεωρείται οριστική και δεν θα υπόκειται σε κανένα είδος ένστασης.  

 Ο Χορηγός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει (, να ακυρώσει ή να αναβάλλει κάποιο στοιχείο του 
βραβείου σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν ή σε περίπτωση που αυτό το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο. 
Ο Χορηγός δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη έναντι του νικητή, εάν το βραβείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή έχει τροποποιηθεί 
ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση απρόβλεπτων συνθήκων, ο χορηγός επιφυλάσσεται, επίσης, του 
δικαιώματος να αντικαταστήσει το βραβείο στο σύνολό του ή σε ένα μέρος του με άλλο αντίστοιχης ή μεγαλύτερης 
αξίας ή άλλης φύσης κατά την απόλυτη κρίση του.   

 Ο Χορηγός δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λογαριασμό τρίτων.  

 O νικητής  οφείλει να συμπεριφέρεται προσηκόντως στο ταξίδι, να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας που τίθενται κατά τη 
διάρκεια της πτήσης του και της εν γένει εκτέλεσης του ταξιδίου, να προβεί στην έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση 
της διαδικασίας που απαιτείται για την διεξαγωγή του ταξιδίου και της διαμονής του,  να φέρει μαζί του όλα τα 
απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα είναι σε ισχύ και χωρίς φθορές, ανάλογα με την εθνικότητα, να έχει 
προβεί σε θεώρηση ταξιδιού (Visa), και να τηρεί τους εν γένει κανόνες ασφαλείας κάθε αεροδρομίου και γενικά να 
απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να προκαλέσει οποιοδήποτε κίνδυνο ή πρόβλημα στο Χορηγό, στους 
Διοργανωτές, στους υπόλοιπους συμμετέχοντες ή σε τρίτους άλλως ο Χορηγός δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε 
νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας υπέστη εξαιτίας της συμπεριφοράς του νικητή 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής ή εν μέρει ακύρωσης του επάθλου.  

 Ο Χορηγός δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση πράξης, αμέλειας, συμβάντος ή περίπτωσης που βρίσκεται εκτός 
της σφαίρας ελέγχου του Χορηγού (είτε αυτό προέρχεται από τον ίδιο το Χορηγό είτε από τρίτο) και που εμποδίζει τον 
Χορηγό να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού ή που έχουν ως 
αποτέλεσμα στην καθυστέρησή εκπλήρωσης τους.  

 Εφόσον υπάρξουν συνθήκες ή καταστάσεις οι οποίες εμποδίζουν την  απρόσκοπτη  διεξαγωγή της προωθητικής 
ενέργειας ή που να εμποδίζουν τη διεξαγωγή της με τον τρόπο που έχει οριστεί, για οποιοδήποτε λόγο που βρίσκεται 
εκτός της σφαίρας ελέγχου του Χορηγού, για παράδειγμα σε περίπτωση πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών (ή άλλο), δυσκολιών τεχνικής φύσης ή οποιουδήποτε άλλου 
προβλήματος που θα επηρεάζει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη σωστή διεξαγωγή της προωθητικές ενέργειας, ο 
Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο να: α) αποκλείσει οποιονδήποτε 
συμμετέχοντα ή β) καθ’υπόδειξη των αρμόδιων αρχών να τροποποιήσει, να αναστείλει, να παύσει νωρίτερα ή να 
ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια.  

 Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε 
συμμετέχοντα που θα προσπαθήσει να ενεργήσει με δόλιο τρόπο σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και 
μετά την ανάδειξη του νικητή . Ο Χορηγός επιφυλάσσεται, επίσης, του δικαιώματος να αποκλείσει οποιονδήποτε 
συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν συμβαδίζει με όσα προβλέπει ο παρόν κανονισμός ή/και έχει ενεργήσει με 
τρόπο που να επηρεάζει την κανονική διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ο 
Χορηγός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο αποζημίωση για βλάβες που έχει υποστεί.  

 Το όνομα και οι φωτογραφία του νικητή θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.caffevergnano.com 

 Έκαστος συμμετέχων  συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό με δική του πρωτοβουλία, τελείως προαιρετικά και με δική 
του αποκλειστικά ευθύνη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό θα 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία «Caffè Vergnano S.p.A.» με έδρα στην Σαντένα (Τορίνο) Ιταλία, 
στο 20ο χμ της Ε.Ο. Τορίνο – Άστι, τηλ + 39 011 94 55 111, υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνου της Επεξεργασίας, σύμφωνα 
με την νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία σας τα οποία σχετίζονται με τον 
διαγωνισμό θα τηρηθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον με σκοπό την εκτέλεση 
του παρόντος Διαγωνισμού και είναι συναφή, πρόσφορα και αναλογικά του σκοπού της επεξεργασίας.(. 

 Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δίνουν την ρητή συγκατάθεσή τους για την 
επεξεργασία των ως άνω προσωπικών τους δεδομένων για τον περιγραφόμενο σκοπό.  

http://www.caffevergnano.com/


 

 Η επεξεργασία των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτους στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία για 
τον ίδιο σκοπό για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (οργανωτές του διαγωνισμού, κατ’ εντολή υπεύθυνοι των 
συστημάτων πληροφορικής και ασφάλειας των δεδομένων, κατ’ εντολή υπεύθυνοι διεξαγωγής του ταξιδίου).  

 Επίσης με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες και ο νικητής αποδέχονται την γνωστοποίηση των 
στοιχείων τους για τους σκοπούς προώθησης και δημοσίευσης του Διαγωνισμού και για διαφημιστικούς σκοπούς του 
Χορηγού όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.Οι συμμετέχοντες και ο νικητής μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής και, αν χρειασθεί, αντίρρησης στην μεταχείριση των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Για την 
άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, και για οποιαδήποτε διευκρίνιση κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μπορείτε να 
στείλετε ένα email στην διεύθυνση export@caffevergnano.com  

 Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και 
εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει 
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  

Μπορείτε να βρείτε τους όρους του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.caffevergnano.com.  
Ο διαχειριστή της προωθητικής ενέργειας είναι η Promosfera srl – via Giusti 65/A – Somma Lombardo (VA) 
 


