
Moondog’s Bar & Grill 

διαγωνισμός  

Mundial 2018 

(“ο διαγωνισμός”) 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Ο Διαγωνισμός ισχύει μόνο για άτομα που θα επισκέπτονται το Moondog’s Bar & 

Grill, εκτός από τους υπαλλήλους του Διοργανωτή, τις οικογένειές τους, 

παράγοντες ή οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τη διεύθυνση 

του Διαγωνισμού.  

 

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και καμία αγορά προϊόντος δεν είναι 

απαραίτητη.  

 

• Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβάλλονται μέσω του moondogscy.com 

 

• Η ημερομηνία έναρξης δήλωσης συμμετοχών είναι στις 14/6/2018. Ο Διαγωνισμός 

τελειώνει στις 15/7/2018 με το πέρας του τελικού του Mundial 2018. 

 

• Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει μέσω του 

moondogscy.com προγνωστικά για το αποτέλεσμα του κάθε αγώνα του World Cup 

2018 στις πιο κάτω κατηγορίες:  

 

Α. correct score: πρόβλεψη του τελικού σκορ του αγώνα.  

B.1-x-2: πρόβλεψη κατά νίκης γηπεδούχου – ισοπαλίας – νίκης φιλοξενουμένων.  

Γ. Under/Over: πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός τερμάτων θα είναι πάνω ή 

κάτω από 2.5 

 

Όλα τα αποτελέσματα θα υπολογίζονται με τη λήξη της κανονικής περιόδου κάθε 

αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε παράταση ή διαδικασία 

πέναλτι. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μόνιμης διακοπής αγώνα, θα λαμβάνεται 

υπόψη μόνο η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου αλλά καμία απάντηση.  

 

Για κάθε ορθή απάντηση ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει μία συμμετοχή στην 

κλήρωση.  



 

Π.χ. Αν βρει μια σωστή απάντηση παίρνει και μία συμμετοχή, αν βρει δύο σωστές 

απαντήσεις θα δικαιούται δύο συμμετοχές, αν βρει 3 θα δικαιούται τρεις 

συμμετοχές. Αν συμμετάσχει σε 2 παιχνίδια και βρει 5 σωστές απαντήσεις τότε θα 

παίρνει 5 συμμετοχές. 

Οι συμμετοχές του κάθε παίχτη θα αποθηκεύονται για να μπαίνουν στις μεγάλες 

κληρώσεις. 

 

Μεγάλες κληρώσεις (Bonus Draw) 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμμετέχει αυτόματα στις Μεγάλες Κληρώσεις με μια 

συμμετοχή για κάθε αγώνα για τον οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό μέχρι το 

χρόνο της Μεγάλης Κλήρωσης με μία συμμετοχή (ανεξαρτήτως αν πέτυχε 

οποιαδήποτε ορθή απάντηση) για κάθε αγώνα που συμμετείχε και μία για κάθε 

ορθή απάντηση που πέτυχε.   

 

Π.χ. Διαγωνιζόμενος που έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό σε πέντε αγώνες και πέτυχε 

12 σωστές απαντήσεις, θα συμμετέχει σε κάθε επόμενη μεγάλη κλήρωση με 17 

συμμετοχές (1 για κάθε αγώνα που συμμετείχε και 1 για κάθε ορθή απάντηση).  

Διαγωνιζόμενος που έλαβε μέρος σε τρεις αγώνες χωρίς να πετύχει οποιαδήποτε 

ορθή απάντηση, θα συμμετέχει σε κάθε επόμενη μεγάλη κλήρωση με τρεις 

συμμετοχές.  

 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν: 

 

• να εγγράφονται στο app του Διαγωνισμού στο moondogscy.com, και 

• να βρίσκονται στο Moondog’s Bar & Grill, Μυκηνών 7, 1065, Λευκωσία, την 

ώρα της εγγραφής και της υποβολής της συμμετοχής τους.  

 

• Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό μπορούν να γίνονται 30 λεπτά πριν ή 15 λεπτά 

μετά την έναρξη του κάθε αγώνα. 

 

• Οι κληρώσεις θα γίνονται μέσω υπολογιστή και θα προβάλλονται ταυτόχρονα από 

τις οθόνες του Moondog’s Bar & Grill.  

 

• Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για εγγραφές που δεν έχουν ολοκληρωθεί 

με επιτυχία και αυτό οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα, τεχνική δυσλειτουργία, το 

hardware του υπολογιστή ή την αποτυχία του λογισμικού, τον δορυφόρο, το 

δίκτυο ή οποιουδήποτε είδους αποτυχία του διακομιστή. 

 

• Οι νικητές θα ειδοποιούνται μέσω email ή τηλεφώνου (ανάλογα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν κατά την υποβολή συμμετοχής) και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με 

το Διοργανωτή για να πάρει το βραβείο. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον 

Διοργανωτή μέσα σε 24 ώρες από την ώρα που θα ειδοποιηθεί, τότε ο νικητής θα 



χάσει το δικαίωμα διεκδίκησης του βραβείου και ο Διοργανωτής θα έχει το 

δικαίωμα να επιλέξει άλλον νικητή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε 

πιο πάνω.  

 

• Τα βραβεία θα είναι διαθέσιμα στο Moondog’s Bar & Grill αμέσως μετά την κάθε 

κλήρωση. 

 

• Τα βραβεία δεν είναι ανταλλάξιμα, μεταβιβάσιμα και δεν προσφέρεται αντίτιμο 

μετρητών.  

 

• Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο με ένα εναλλακτικό 

βραβείο ίσης ή υψηλότερης αξίας εάν συνθήκες πέραν του ελέγχου του 

Διοργανωτή καθιστούν αναγκαίο να το πράξει. 

 

• Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να κερδίζουν καθημερινά δώρα κατά 

την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή. 

 

• Η απόφαση του Διοργανωτή σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή του Διαγωνισμού είναι 

τελική και δεσμευτική και δεν τίθεται καμία συζήτηση επί αυτού.  

 

• Το όνομα και η πόλη διαμονής των νικητών μπορεί να αναρτηθούν στο  διαδίκτυο 

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

• Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και συμφωνήσει να δεσμεύονται 

από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά την υποβολή της συμμετοχής 

τους και τους όρους που αφορούν προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο 

Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή, ή να αρνηθεί να 

απονείμει βραβείο σε όποιον παραβιάζει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 

 

• Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να αναστείλει ή να 

τροποποιήσει τον Διαγωνισμό, αν θεωρηθεί αναγκαίο να το κάνει.  

 

• Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ο Διοργανωτής, οι αντιπρόσωποι ή οι 

διανομείς του, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ή υποχρεωμένοι να 

αποζημιώσουν τον νικητή ή να αποδεχτούν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε 

απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.  

 

• Οι νικητές μπορεί να χρειαστεί να συμμετέχουν σε δημοσιότητα που σχετίζεται με 

τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να περιλαμβάνει τη δημοσίευση του ονόματός τους 

και φωτογραφία σε οποιοδήποτε μέσο. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι 

συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι το όνομα και η φωτογραφία τους μπορούν να 

αναρτηθούν σε ιστοσελίδα που διαχειρίζεται ο Διοργανωτής, στον Τύπο ή σε 

οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.  



 

• Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του Διαγωνισμού 

μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους, στον βαθμό που απαιτείται για την 

εκπλήρωση / παράδοση / ρύθμιση των βραβείων.  

 

• Ο Διαγωνισμός θα διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και οι συμμετέχοντες 

υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου. 

 

• Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης στην Ελληνική γλώσσα από τις 

μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, η Ελληνική γλώσσα θα επικρατήσει. 

 

• Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι η Frontrow Entertainment Limited στη 

Θεμιστοκλή Δέρβη 23, στο κτήριο της ΣΤΑΔΥΛ, στον 5ο όροφο, 1066, Λευκωσία. 


