
«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 

1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» 
και έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής (οδός Καναπιτσερή-Βενέζη-
Μυριβίλη) και το γραφείο της Ελένης ΝΤΑΡΑΚΛΗΤΣΗ της Εθνικής 
Ασφαλιστικής  (στο εξής «Διοργανωτές») διενεργούν διαγωνισμό (στο εξής 
«Διαγωνισμός») στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας 
(“Family Day”) κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στο Allou!, 
αναδεικνύοντας δέκα (10) νικητές , οι οποίοι κερδίζουν από ένα ατομικό 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο για παιδί ηλικίας 0-14 ετών πλήρους 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από ατύχημα για ένα χρόνο από το γραφείο 
της Ελένης Νταρακλήτση της Εθνικής Ασφαλιστικής  και από ένα Kidom 
Family Pass των δύο παιδιών με ισχύ έως 31 Αυγούστου 2019. 
 

2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 18.5.2019 έως και την 
19.5.2019 και η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 20 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις του ψυχαγωγικού πάρκου Allou! Fun Park! 
που βρίσκεται στο Δήμο  Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Καναπιτσερή-
Βενέζη-Μυριβίλη. 

 
3. Οι  νικητές μπορούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστήριου συμβολαίου έως 

31/12/2019. Πρόκειται για ατομικό συμβόλαιο και περιλαμβάνει πλήρης 
κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα εντός και εκτός 
νοσοκομείου, εντός και εκτός Ελλάδος, με ανώτατο όριο ευθύνης ανά 
περιστατικό τα 1.000€.  Για την ολοκλήρωση του δώρου και την έκδοση των 
συμβολαίων απαιτείται κατ’ ιδίαν συνάντηση με εκπρόσωπο του γραφείου 
της Ελένης Νταρακλήτση της Εθνικής Ασφαλιστικής, που θα επικοινωνήσει 
με τους νικητές μετά την κλήρωση, για καταγραφή των στοιχείων του προς 
ασφάλιση ατόμου και οι υπογραφές των γονιών για την συναίνεσή τους. 

 
 
4. Η διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση έχει ως εξής: με την αγορά Kidom 

Pass,  Kidom Family Pass των 2, 3 ή 4 παιδιών ή Allou! Fun Card, δίνεται το 
παρόν έντυπο στους γονείς για τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια. Για να έχει 
δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο απαιτείται η συμπλήρωση 
του παρόντος κουπονιού μετά από συμμετοχή του σε όλες τις 
δραστηριότητες του Family Day. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες πρέπει να 
γίνει από τον γονέα/συνοδό μαζί με το παιδί που συνοδεύει και πιστοποιείται 
με σφραγίδα που μπαίνει στο αντίστοιχο κουτάκι της εκάστοτε 
δραστηριότητας από τους υπαλλήλους του πάρκου. Έκαστος ενήλικος 
επισκέπτης του Πάρκου δύναται να αποκτήσει ένα (1) μόνο κουπόνι, που 
αντιστοιχεί σε αγορά τουλάχιστον ενός πάσου Kidom Pass, Kidom Family 
Pass των 2,3 ή 4 παιδιών ή Allou! Fun Card. Η διάθεση των κουπονιών θα 
πραγματοποιείται από το προσωπικό του πάρκου στο ταμείο. 

 
5. Τα κουπόνια είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και προορίζονται για εισαγωγή 

στην κληρωτίδα. Έγκυρα θα θεωρούνται τα κουπόνια των οποίων υπάρχουν 
σφραγίδες δίπλα σε όλα τα παιχνίδια που αναγράφονται, έχουν 
συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με στυλό διαρκείας, και η 
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γραφή θα είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Νικητές θα αναδειχθούν μόνο τα 
άτομα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στα κουπόνια που θα 
αναδείξει η κληρωτίδα.  

 
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενήλικες-γονείς-κηδεμόνες επισκέπτες του 

πάρκου εφόσον πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις.  
 
7. Η συμμετοχή στην κλήρωση απαγορεύεται στα στελέχη, μόνιμους 

συμβούλους, υπαλλήλους και συγγενείς αυτών μέχρι και β΄ βαθμού της 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε», και του γραφείου της  
Ελένης Νταρακλήτση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ» καθώς και 
οποιουδήποτε συνεργάτη της εταιρείας, ο οποίος θα συμμετάσχει με 
οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της κλήρωσης. Σε περίπτωση κατά την 
οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν έχει δικαίωμα 
συμμετοχής κατά τα παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο 
νικητής του Δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και θα εκπίπτει του 
σχετικού δικαιώματος.  

 
8. Στο κουπόνι συμμετοχής που υποδεικνύεται στους συμμετέχοντες από το 

προσωπικό του ψυχαγωγικού πάρκου, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τo 
ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος, η ηλικία, η πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η κατοχύρωση του δώρου 
θα γίνει μόνο στο άτομο τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο κουπόνι 
συμμετοχής που θα αναδείξει η κληρωτίδα.  
 

9.  Το όνομα  των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή 
http://www.allou.gr και για την παραλαβή του δώρου τους θα προηγηθεί 
τηλεφωνική ενημέρωση από τον Διοργανωτή, στον αριθμό τηλεφώνου που 
έχει συμπληρωθεί στο κουπόνι συμμετοχής. Ο  Διοργανωτής διατηρεί το 
δικαίωμα να ανακοινώσει τους νικητές και να προβεί σε κάθε διαφημιστική 
χρήση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον σε αυτό συναινούν και 
οι νικητές. 

 
10. Η παραλαβή των δώρων προϋποθέτει την πιστοποίηση της ταυτότητας του 

νικητή και θα μπορεί να γίνει εντός διαστήματος δεκαπέντε  (15) ημερών 
από την ημερομηνία της κλήρωσης, στις εγκαταστάσεις του Allou! Fun Park, 
στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Καναπιστερή-Βενέζη-
Μυριβίλη. 

 
11. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ευρίσκεται ένας εκ των νικητών εντός του 

ως άνω χρονικού διαστήματος ή δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του δώρου, θα 
ειδοποιείται ο πρώτος επιλαχών της κλήρωσης. Ο νικητής και ο 
αναπληρωτής που δεν έχουν παραλάβει το δώρο τους εντός του ως άνω 
χρονικού διαστήματος χάνουν οριστικά το δικαίωμα τους επ' αυτού.  

 
12. Τα δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με 

χρήματα.  
 

http://www.allou.gr/
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13. Προσωπικά Δεδομένα: Το Allou! Fun Park και το γραφείο της Ελένης 
Νταρακλήτση της Εθνικής Ασφαλιστικής επεξεργάζονται τα προσωπικά 
δεδομένα που συμπληρώνονται στα κουπόνια για τους αποκλειστικούς 
σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της αποστολής ενημερωτικού 
υλικού στον συμμετέχοντα στην κλήρωση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του 
τελευταίου για τον εκάστοτε σκοπό. Το Allou! Fun Park και το γραφείο της 
Ελένης Νταρακλήτση  της  Εθνικής Ασφαλιστικής δεν διαβιβάζουν τα 
στοιχεία του συμμετέχοντα σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές, αν 
αυτό υπαγορεύεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση. Το Allou! Fun Park και 
το γραφείο της Ελένης Νταρακλήτση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα τηρεί τα 
προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα μόνο για όσο χρονικό διάστημα 
είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν, εκτός 
αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή 
εννόμων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, φορητότητας, περιορισμού της 
επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσης τους στην επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων τους, το οποίο μπορούν να ασκούν με αίτηση στην 
έδρα του Allou τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής (οδός Καναπιτσερή-Βενέζη-
Μυριβίλη)  ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allou.gr καθώς 

και στο γραφείο της Ελένης Νταρακλήτση της Εθνικής Ασφαλιστικής (Λεωφ. 

Βουλιαγμένης 555, Ηλιούπολη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ea.ilioupoli8988@insurance.nbg.gr Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν 
λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό 
προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι 
ικανοποιητική ή το ζήτημα του δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). Για τυχόν απορίες 
σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να 
επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Allou! στο 2108092888 και στο γραφείο 
της Ελένης Νταρακλήτση της Εθνικής Ασφαλιστικής  210 9986720. 

14. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των ανωτέρω 
όρων. 

15. Ο Διοργανωτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της ακυρώσεως του 
διαγωνισμού, της παρατάσεως αυτού ή της μεταβολής των όρων και των 
ημερομηνιών του διαγωνισμού ή του προγράμματος καθώς και της 
ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της εκάστοτε κληρώσεως. 

16. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων του 
διαγωνισμού.  

mailto:info@allou.gr
http://www.dpa.gr/

