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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ	  “DEW TOUR AM SEARCH” 
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΤΥΧΟΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ 

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 18Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

Ο Διαγωνισµός Βίντεο “DEW TOUR AM SEARCH” (εφεξής ο «Διαγωνισµός») είναι µια χορηγία 
της PEPSICO ΗΒΗ Ε.Π.Ε. (22ο χλµ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, 145 65, Ελλάδα) (εφεξής ο 
«Χορηγός»).  

1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισµός ξεκινά την 1η Ιουνίου  2016 στις
12:01 π.µ. (Ανατολική ζώνη ώρας) («ET») και λήγει στις 31 Ιουλίου 2016 στις 11:59 π.µ. ET. 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Στον παρακάτω πίνακα, όλες οι ηµεροµηνίες έναρξης αρχίζουν στις 
12:01 π.µ. ET και όλες οι ηµεροµηνίες λήξης λήγουν στις 11:59 µ.µ. ET. 
ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

1η α) Ηµεροµηνίες µεταφόρτωσης 
βίντεο από τους συµµετέχοντες 
(«Ηµεροµηνίες µεταφόρτωσης»): 

β) Ηµεροµηνίες απόφασης 
κριτικής επιτροπής κατά τις 
οποίες αξιολογεί η Κριτική 
επιτροπή όλα τα επιλέξιµα βίντεο 
(προκειµένου να καθορίσουν τα 5 
κορυφαία βίντεο): 

α) 1 Ιουνίου 2016 

β) 1 Ιουλίου 2016 

 α) 30 Ιουνίου 2016 

 β) 8 Ιουλίου 2016 

2η α) Ψηφοφορία κοινού για τα 5 
κορυφαία βίντεο: 

β) Ηµεροµηνίες απόφασης 
κριτικής επιτροπής κατά τις 
οποίες αξιολογεί η Κριτική 
επιτροπή του Διαγωνισµού τα 5 
κορυφαία βίντεο: 

α) 11 Ιουλίου 2016 

β) 11 Ιουλίου 2016 

 α) 24 Ιουλίου 2016 

β) 24 Ιουλίου 2016 

3η α) Ψηφοφορία κοινού για τα 2 
κορυφαία βίντεο: 

β) Ηµεροµηνίες απόφασης 
κριτικής επιτροπής κατά τις 
οποίες αξιολογεί η Κριτική 

α) 25 Ιουλίου 2016 

β) 25 Ιουλίου 2016 

 α) 31 Ιουλίου 2016 

β) 31 Ιουλίου 2016 
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επιτροπή του Διαγωνισµού τα 2 
κορυφαία βίντεο: 

	    
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ο διαγωνισµός αυτός απευθύνεται µόνο σε µόνιµους 
κατοίκους Ελλάδας που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας 
τους τη στιγµή της υποβολής της συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, είναι ερασιτέχνες 
skateboarders (δηλαδή δεν έχουν λάβει χορηγίες µε προϊόντα και δεν έχουν κερδίσει χρήµατα 
από το skateboarding) και διαθέτουν έγκυρο και ισχύον διαβατήριο που επιτρέπει τα ταξίδια 
µεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας µε ηµεροµηνία λήξης µετά τις 28 Φεβρουαρίου 2017.  
 
Ο Χορηγός, η Grind Media, LLC (ιδιοκτήτης και εκδότης του TransWorld SKATEboarding) µε 
έδρα 831 South Douglas Street, El Segundo, CA 90245 και η Fuse, LLC µε έδρα  110 West 
Canal St. Winooski, VT 05404 και οι αντίστοιχες µητρικές, θυγατρικές και συνδεδεµένες 
εταιρείες τους, διανοµείς, αντιπροσωπείες και άλλες εταιρείες/σύµβουλοι που εµπλέκονται στην 
εφαρµογή και διεξαγωγή του Διαγωνισµού αναφέρονται εφεξής συλλογικά στο παρόν ως 
Φορείς Διαγωνισµού («Φορείς Διαγωνισµού»). Οι εργαζόµενοι των Φορέων του Διαγωνισµού 
και κάθε πρόσωπο του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντός τους (π.χ. σύζυγος, γονέας, τέκνα, 
αδέλφια και θετοί συγγενείς) και τα άτοµα που διαµένουν στο ίδιο σπίτι µε αυτούς δεν έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό. Ο Διαγωνισµός θεωρείται άκυρος όταν απαγορεύεται ή 
περιορίζεται η διεξαγωγή του από το νόµο. Δηλώνοντας συµµετοχή σε αυτόν το Διαγωνισµό, το 
άτοµο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και λαµβάνει µέρος στο Διαγωνισµό 
(µεµονωµένα ο «Συµµετέχων» και συλλογικά οι «Συµµετέχοντες») συµφωνεί να δεσµεύεται από 
τους παρόντες επίσηµους κανόνες (οι «Επίσηµοι κανόνες») και ότι οι αποφάσεις των Φορέων 
του Διαγωνισµού και των αντίστοιχων εκπροσώπων τους θα είναι τελικές και δεσµευτικές ως 
προς όλα τα θέµατα που αφορούν στο Διαγωνισµό.  
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Κατά τη διάρκεια των Ηµεροµηνιών 
µεταφόρτωσης του Διαγωνισµού, µεταβείτε στη διεύθυνση dewtour.com/selects (η «Σελίδα»), 
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη 
φόρµα συµµετοχής που περιλαµβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): το όνοµα και το 
επώνυµό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) σας, την ταχυδροµική 
διεύθυνση και την ηµεροµηνία γέννησής σας. Οι συµµετέχοντες πρέπει να παρέχουν τη 
σύνδεση για το βίντεό τους στο YouTube (πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι χρήστες YouTube) 
όπου βρίσκεται το βίντεο του Διαγωνισµού. Ο Χορηγός µπορεί επίσης να θέσει κάποιες 
προαιρετικές ερωτήσεις. Η συµπλήρωση αυτών των ερωτήσεων δεν είναι υποχρεωτική για τη 
συµµετοχή στο Διαγωνισµό.  
Βίντεο διαγωνισµού: Το βίντεο του Διαγωνισµού σας (το «Βίντεο») ΔΕΝ πρέπει να είναι 
διάρκειας µεγαλύτερης των 2 λεπτών (τα Βίντεο που είναι µεγαλύτερα από 2 λεπτά θα 
αποκλείονται). Το Βίντεό σας πρέπει να παρουσιάζει τα καλύτερα κόλπα σας στο 
skateboarding. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε µην επιχειρείτε ποτέ κόλπα που είναι πάνω από το 
επίπεδο ικανοτήτων σας. 
Περιορισµοί Βίντεο: Το Βίντεό σας πρέπει να συµµορφώνεται µε όλες τις παρακάτω 
προϋποθέσεις, διαφορετικά ενδέχεται να αποκλειστεί κατά την απόλυτη κρίση του Χορηγού: 
Μέγιστη διάρκεια: 2 λεπτά 
Μπορεί να περιλαµβάνει µη επεξεργασµένο (raw) ήχο που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της 
βιντεοσκόπησης αλλά δεν επιτρέπεται να έχει πρόσθετο ήχο. 
Μπορείτε να συµπεριλάβετε πολλαπλές γωνίες στο Βίντεο, αλλά κάθε κόλπο πρέπει να 
προβάλλεται ολόκληρο από την έναρξη του άλµατος έως την «προσγείωση».  
Τυχόν αποσπάσµατα βίντεο που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του Βίντεο πρέπει να 
έχουν βιντεοσκοπηθεί µέσα στα τελευταία δύο χρόνια και 
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το Βίντεο πρέπει: να είναι ειλικρινές, να περιέχει µόνο αυθεντικό περιεχόµενο (να µην έχει 
αντιγραφεί τίποτα από άλλους), η παραγωγή να έχει γίνει από τον ίδιο το Συµµετέχοντα, να µην 
έχει ξαναδηµοσιευτεί, να µην έχει χρησιµοποιηθεί σε άλλο διαγωνισµό, να συµµορφώνεται µε 
όλους τους ισχύοντες νόµους, κανόνες και κανονισµούς, να µην παραβιάζει δικαιώµατα τρίτων 
και πνευµατικά δικαιώµατα ή εµπορικά σήµατα. 
Περιορισµός Συµµετοχών: Οι συµµετοχές περιορίζονται στη µία (1) ανά άτοµο. Οι 
συµµετέχοντες που επιχειρούν να χρησιµοποιήσουν πολλαπλούς λογαριασµούς ή ταυτότητες 
ενδέχεται να αποκλειστούν κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Χορηγού. Οι 
συµµετοχές που λαµβάνονται από κάποιο άτοµο επιπλέον του δηλωθέντος επιτρεπόµενου 
αριθµού θα θεωρούνται άκυρες. 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Δηλώνοντας συµµετοχή στο Διαγωνισµό, ο Συµµετέχων 
κατανοεί ότι ο Διαγωνισµός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το 
Facebook, το Instagram, το Twitter, το Google+, ούτε συνδέεται µε αυτά µε οποιονδήποτε 
τρόπο (ή µε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης) και ότι ο Συµµετέχων παρέχει 
τις πληροφορίες του µόνο στο Χορηγό και στα καθοριζόµενα από αυτόν πρόσωπα. Επιπλέον, ο 
Συµµετέχων συµφωνεί ειδικά να απαλλάξει το Facebook, το Instagram, το Twitter και το 
Google+ από κάθε ευθύνη που σχετίζεται µε τον παρόντα Διαγωνισµό. 
 
5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:  
Ιδιοκτησία του Βίντεο: Ο Συµµετέχων πρέπει να είναι κάτοχος όλου του περιεχοµένου του 
Βίντεο. Οποιοδήποτε άτοµο εµφανίζεται στο Βίντεο, αναγνωρίζεται στο Βίντεο ή βοήθησε στην 
παραγωγή του Βίντεο πρέπει να έχει εκχωρήσει δικαιώµατα ιδιοκτησίας στο Συµµετέχοντα. Ο 
Συµµετέχων πρέπει να έχει εξασφαλίσει γραπτή δήλωση µε υπογραφή και ηµεροµηνία από τα 
εν λόγω άτοµα στην οποία να αποδέχονται τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας που 
µπορεί να έχουν από το Βίντεο στο Συµµετέχοντα. 
Δικαιώµατα Βίντεο: Ο Συµµετέχων συµφωνεί ότι υποβάλλοντας το Βίντεο (και το σχετικό 
περιεχόµενο) στο Διαγωνισµό εκχωρεί στα Απαλλασσόµενα Μέρη (όπως καθορίζονται 
παρακάτω) τα µη αποκλειστικά, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωµάτων εκµετάλλευσης και 
ανέκκλητα δικαιώµατα χρήσης, ανάρτησης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, δηµοσιοποίησης, 
προβολής, διανοµής, εκτέλεσης, µετάφρασης, προσαρµογής, τροποποίησης ή άλλως 
εκµετάλλευσης του Βίντεο (και του σχετικού περιεχοµένου) και ενσωµάτωσης του Βίντεο (και 
του σχετικού περιεχοµένου) σε άλλα έργα σε κάθε αγορά και µέσο επικοινωνίας σε όλο τον 
κόσµο δια παντός, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε πληρωµής στο Συµµετέχοντα και χωρίς 
δικαιώµατα που αφορούν την απόδοση πατρότητας ή την αρτιότητα του υλικού. Ο Συµµετέχων 
εγγυάται ότι έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκχώρησης των εν λόγω δικαιωµάτων στα 
Απαλλασσόµενα Μέρη (όπως ορίζονται παρακάτω) και ότι η αναπαραγωγή, δηµοσιοποίηση, 
προβολή ή/και άλλη χρήση του Βίντεο (και του σχετικού περιεχοµένου) από τα Απαλλασσόµενα 
Μέρη (όπως ορίζονται παρακάτω) δεν παραβιάζει τυχόν δικαιώµατα τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικού 
σήµατος, απορρήτου ή δηµοσιοποίησης ή δηµιουργίας αξιώσεων για δυσφήµηση, ανακριβή 
απεικόνιση, δόλια ιδιοποίηση ιδέας, εκούσια ή ακούσια πρόκληση ψυχικής οδύνης, ή της 
παραβίασης σύµβασης και ο Συµµετέχων συµφωνεί να αποζηµιώσει και να απαλλάξει τα 
Απαλλασσόµενα Μέρη (όπως καθορίζονται παρακάτω) από τυχόν απαιτήσεις περί του 
αντιθέτου. Επιπλέον, µε την υποβολή συµµετοχής ή/και την αποδοχή του βραβείου του 
Διαγωνισµού, ο Συµµετέχων/νικητής ή υποψήφιος νικητής του Διαγωνισµού επίσης παραιτείται 
από κάθε ηθικό δικαίωµα στο Βίντεο και το σχετικό περιεχόµενο. Κάθε τρίτο µέρος που θεωρεί 
ότι το Βίντεο και η χρήση του από τα Απαλλασσόµενα Μέρη, όπως περιγράφεται παραπάνω, 
παραβιάζει τα οποιασδήποτε φύσης δικαιώµατά του, µπορεί να επικοινωνεί µε το Χορηγό µέσω 
συµβατικού ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεφώνου στα εξής στοιχεία: 
PEPSICO ΗΒΗ Ε.Π.Ε., 22ο χλµ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαµίας, 145 65, Ελλάδα, Lia 
Dakanali@pepsico.com και τηλ. 0030 210 6699000. 
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Ακατάλληλα Βίντεο: Οποιοδήποτε Βίντεο το οποίο ο Χορηγός, κατά την απόλυτη κρίση του, 
θεωρεί ότι είναι ακατάλληλο για δηµοσιοποίηση θα αποκλείεται. Τα Βίντεο που περιέχουν τους 
ακόλουθους τύπους περιεχοµένου θα ανακηρύσσονται ακατάλληλα και θα αποκλείονται:  
α) Τα Βίντεο ΔΕΝ πρέπει να περιέχουν (ή να προωθούν) υβριστικές εκφράσεις, βία, εικόνες 
γυµνού, πορνογραφικό υλικό, υλικό µε σεξουαλικό περιεχόµενο ή σεξουαλικά υπονοούµενα, 
παράνοµες/επικίνδυνες/µη ασφαλείς δραστηριότητες, οποιαδήποτε µορφή µίσους, 
επαίσχυντο/προσβλητικό υλικό, υποστήριξη ή/και προώθηση αλκοόλ/ναρκωτικών/προϊόντων 
καπνού ή όπλων/οπλισµού ή κάποιας συγκεκριµένης πολιτικής ατζέντας  
β) Τα Βίντεο ΔΕΝ πρέπει να δυσφηµούν, διαστρεβλώνουν την εικόνα ή απαξιώνουν τα 
Απαλλασσόµενα Μέρη (που καθορίζονται παρακάτω) ή τα αντίστοιχα προϊόντα τους ή 
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία/προϊόν/οµάδα ή άτοµο ή να προσβάλλουν οποιοδήποτε άτοµο ή 
οµάδα, και 
γ) Τα Βίντεο ΔΕΝ πρέπει να περιέχουν προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης, όπως πινακίδες 
κυκλοφορίας, ονόµατα, διευθύνσεις e-mail ή ονοµασίες οδών οποιουδήποτε ατόµου (είτε εν ζωή 
είτε αποθανόντος). 
 
6. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Ανατρέξτε στον πίνακα της παραπάνω παραγράφου 2 για όλες τις ηµεροµηνίες µεταφόρτωσης 
βίντεο, ψηφοφορίας κοινού και απόφασης της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισµού. 
Ψηφοφορία κοινού:  Η ψηφοφορία του κοινού είναι δυνατή µόνο κατά τη διάρκεια της 2ης και 
3ης φάσης (βλ. Ηµ 
εροµηνίες ψηφοφορίας κοινού στον πίνακα της παραγράφου 2 ανωτέρω). Η ψηφοφορία του 
κοινού περιορίζεται στη µία (1) ψήφο για ένα (1) µόνο Βίντεο ανά άτοµο, ανά ηµέρα (ET) κατά 
τη διάρκεια των ηµεροµηνιών ψηφοφορίας κοινού. Η βαθµολογία από την ψηφοφορία κοινού 
είναι το σύνολο των έγκυρων ψήφων του κοινού που συγκεντρώνει ένα Βίντεο κατά τη διάρκεια 
των ηµεροµηνιών ψηφοφορίας κοινού που ισχύουν. 
Πίνακας επιλογής Βίντεο: Μόνο ο νικητής της 3ης φάσης κερδίζει το βραβείο στο Διαγωνισµό. 
Ο Διαγωνισµός αποτελείται από τρεις (3) φάσεις όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στον παρακάτω 
πίνακα (και στον πίνακα της παραγράφου 2 ανωτέρω). Για κάθε φάση, οι επιλογές Βίντεο που 
προκρίνονται στην επόµενη φάση καθορίζονται ως εξής:  
ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΑΣΗ, ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ 

 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΑ 
ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 

ΒΡΑΒΕΙΟΥ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝ

ΩΝ  
ΒΙΝΤΕΟ  

(στο τέλος 
κάθε φάσης) 

% ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΨΗΦΟΦΟΡ
ΙΑΣ (σε σχέση µε την 
επιλογή Βίντεο στο 
τέλος κάθε φάσης) 

1 α) Επιλογή από τουλάχιστον δύο 
συντάκτες του 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Κορυφαία 
πέντε (5) 
Βίντεο 

 
α) 100% 

2 α) Καταµέτρηση ψήφων κοινού. 
 
β) Επιλογή από τουλάχιστον δύο 
συντάκτες του 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Κορυφαία 
δύο  
(2) 

Βίντεο 

α) 45% 
 

β) 55% 
 

3 α) Καταµέτρηση ψήφων κοινού. 
 
β) Επιλογή από τουλάχιστον δύο 
συντάκτες του 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Ένας  
(1)  

Νικητής του  
Διαγωνισµού 

α) 45% 
 

β) 55% 
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Κριτήρια επιλογής:  Ο παραπάνω πίνακας αναφέρει τους κριτές του Διαγωνισµού («Κριτική 
επιτροπή»). Ο παραπάνω πίνακας παραθέτει το ποσοστό (%) συνεισφοράς της βαθµολογίας 
της Κριτικής επιτροπής σε κάθε διαδικασία επιλογής Βίντεο στις φάσεις 1-3. Σε κάθε φάση, η 
Κριτική επιτροπή θα αποδίδει σε κάθε Βίντεο µια βαθµολογία από 1-10 (µε το 10 να είναι το 
καλύτερο) και θα χρησιµοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής (στον ίδιο βαθµό) για να 
καταλήξει στην εν λόγω βαθµολογία: α) Συµµόρφωση µε τις παραµέτρους του Βίντεο όπως 
περιγράφονται στους παρόντες Επίσηµους Κανόνες, β) Τεχνική βαθµολογία για τα κόλπα που 
πραγµατοποιούνται, γ) Ποιότητα επεξεργασίας του Βίντεο και δ) Πόσο καλά πραγµατοποιήθηκε 
η «προσγείωση» κάθε κόλπου.  
Ισοπαλία: Εάν υπάρχουν ισοπαλίες µετά τη συγκέντρωση της βαθµολογίας της Κριτικής 
επιτροπής και της ισχύουσας καταµέτρησης από την ψηφοφορία του κοινού (συλλογικά η 
«Αθροιστική βαθµολογία»), νικητής ανακηρύσσεται όποιος συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία από την Κριτική επιτροπή (στον ίδιο βαθµό) µε βάση τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 
Την τεχνική βαθµολογία για τα κόλπα που πραγµατοποιούνται και την ποιότητα επεξεργασίας 
των Βίντεο. 
Επιλογή Εναλλακτικού Νικητή: Εάν για οποιοδήποτε λόγο το βραβείο του Διαγωνισµού δεν 
µπορεί να απονεµηθεί στο νικητή όπως περιγράφεται στο παρόν, το βραβείο του Διαγωνισµού 
θα απονεµηθεί στο συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη υψηλότερη Αθροιστική βαθµολογία 
(«Επιλογή Εναλλακτικού Νικητή»). 
 
7. ΒΡΑΒΕΙΑ: Ένα (1) µεγάλο βραβείο θα απονεµηθεί στο Διαγωνισµό. Το µεγάλο βραβείο 
είναι: Ένα ταξίδι δύο ατόµων (για το νικητή του Διαγωνισµού (ο «Νικητής») και τον(την) συνοδό 
του) στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας από 24 Αυγούστου 2016 έως 29 Αυγούστου 2016 
προκειµένου ο νικητής να συµµετάσχει στο διαγωνισµό Dew Tour Amateur στις 28 Αυγούστου 
2016. Ο συνοδός του Νικητή (ο «Συνοδός») πρέπει να έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) 
έτος της ηλικίας του κατά την υπογραφή της παρακάτω αναφερθείσας Άδειας (όπως καθορίζεται 
παρακάτω). Το µεγάλο βραβείο αποτελείται από:  α) Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης 
µετ' επιστροφής για το Νικητή και το Συνοδό του προς και από το αεροδρόµιο Schiphol του 
Άµστερνταµ στην Ολλανδία, από µεγάλο αεροδρόµιο-πύλη που βρίσκεται πιο κοντά στην 
κατοικία του Νικητή στην Ελλάδα (ο Νικητής και ο Συνοδός πρέπει να ταξιδέψουν µαζί), και β) 4 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (δίκλινο δωµάτιο). Όλες οι λεπτοµέρειες του µεγάλου βραβείου 
(συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των πτήσεων, των θέσεων, του ξενοδοχείου και του 
δωµατίου µε πρωινό) θα καθορίζονται αποκλειστικά από το Χορηγό και µπορεί να αλλάξουν 
οποιαδήποτε στιγµή κατά την απόλυτη κρίση του Χορηγού. Το ταξίδι-βραβείο πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί στις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες, διαφορετικά ο Νικητής θα απολέσει κάθε 
δικαίωµα στο βραβείο και το βραβείο θα απονεµηθεί σε εναλλακτικό νικητή µέσω της Επιλογής 
Εναλλακτικού Νικητή.  
Τι δεν περιλαµβάνεται στο Βραβείο: Το βραβείο ΔΕΝ περιλαµβάνει τα ακόλουθα: χρεώσεις 
αποσκευών, χερσαίες µεταφορές, γεύµατα/φαγητό, ποτά εν πτήσει, ψυχαγωγία, υπηρεσίες 
δωµατίου, χρεώσεις ασύρµατου διαδικτύου, τηλεφωνικές χρεώσεις, φιλοδωρήµατα, 
παρεπόµενα και προσωπικά έξοδα.  Τυχόν έξοδα/δαπάνες που σχετίζονται µε το βραβείο, την 
αποδοχή, χρήση ή απόλαυσή του και δεν περιέχονται στο παρόν ως συµπεριλαµβανόµενα στο 
βραβείο αποτελούν ευθύνη του Νικητή και δεν παρέχονται. Το βραβείο του Διαγωνισµού 
περιορίζεται µόνο στη συµπερίληψη όσων στοιχείων παρατίθενται ειδικά στο παρόν ως µέρος 
του βραβείου. Οποιοδήποτε τµήµα του µεγάλου βραβείου που δεν έχει γίνει αποδεκτό από το 
νικητή θα χάνεται. 
Γενικοί όροι βραβείου: Οι εικόνες του βραβείου που παρέχονται µπορεί να µην 
αντιπροσωπεύουν µε ακρίβεια το βραβείο που απονέµεται. Το βραβείο είναι µη µεταβιβάσιµο 
και χωρίς δυνατότητα εκχώρησης και απαγορεύεται οποιαδήποτε υποκατάσταση, ανταλλαγή ή 
παροχή ισοδύναµου σε µετρητά, εκτός εάν προέρχεται από το Χορηγό κατά την απόλυτη κρίση 
του Χορηγού. Εάν κάποιος υποψήφιος νικητής διαπιστωθεί ότι δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής, 
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δεν συµµορφώνεται µε τους παρόντες Επίσηµους κανόνες, αρνηθεί να δεχτεί το βραβείο ή δεν 
εξαργυρώσει σωστά το βραβείο, ο εν λόγω υποψήφιος νικητής µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση 
του Χορηγού, να απολέσει το βραβείο και να ενεργοποιήσει τη διαδικασία Επιλογής 
εναλλακτικού νικητή. Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού, τα αζήτητα βραβεία ενδέχεται να 
µην απονεµηθούν. Δεν θα απονεµηθούν περισσότερα βραβεία από τον αριθµό που δηλώνεται 
στους παρόντες Επίσηµους κανόνες.  
 
8. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Εντός τριών (3) ηµερών από την ολοκλήρωση 
του Διαγωνισµού, ο υποψήφιος νικητής θα λάβει µια ειδοποίηση µέσω email µε περαιτέρω 
οδηγίες σχετικά µε την παραλαβή του βραβείου του. Ο νικητής θεωρείται ότι είναι υποψήφιος 
νικητής σε αναµονή της επαλήθευσης του δικαιώµατος συµµετοχής και της συµµόρφωσής του 
µε τους παρόντες Επίσηµους Κανόνες όπως αυτοί καθορίζονται από το Χορηγό, κατά την 
απόλυτη κρίση του Χορηγού. 
Οι Συµµετέχοντες πρέπει να ελέγχουν τα email τους: Κάθε Συµµετέχων είναι υπεύθυνος για 
την παρακολούθηση του λογαριασµού email του προκειµένου να ελέγξει την τυχόν λήψη 
ειδοποίησης νικητή µέσω email από το Χορηγό. 
Ευθύνες του νικητή: Ο υποψήφιος νικητής θα ειδοποιηθεί µέσω email (ή άλλης µεθόδου κατά 
την κρίση του Χορηγού) και θα πρέπει να υπογράψει και να επιστρέψει (σύµφωνα µε τις 
οδηγίες) εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος «Προθεσµία») µια Ένορκη βεβαίωση 
δικαιώµατος συµµετοχής (συµπεριλαµβανοµένης όπου απαιτείται από το νόµο µιας Άδειας 
δηµοσιοποίησης) και άλλα έγγραφα που απαιτούνται κατά την κρίση του Χορηγού. Επιπλέον, ο 
Συνοδός πρέπει να υπογράψει και να επιστρέψει µια Άδεια συνταξιδευτή («Άδεια»), 
συµπεριλαµβανοµένης όπου απαιτείται από το νόµο µιας Άδειας δηµοσιοποίησης Η Άδεια 
πρέπει να έχει την ίδια Προθεσµία µε την Προθεσµία επιστροφής των εγγράφων του Νικητή και 
πρέπει να επιστραφεί (σύµφωνα µε τις οδηγίες) µαζί µε τα υπογεγραµµένα έγγραφα του Νικητή 
στο ίδιο πακέτο/την ίδια αποστολή. Εάν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα έγγραφα που 
απαιτούνται από το Νικητή/Συνοδό δεν παραληφθεί από το Χορηγό µέχρι την εν λόγω 
Προθεσµία ή εάν οποιαδήποτε ειδοποίηση επιστραφεί ως µη παραδοµένη ή εάν ο υποψήφιος 
νικητής δεν απαντήσει στην ειδοποίηση του νικητή εντός δύο (2) ηµερών µετά την πρώτη 
προσπάθεια ή εάν δεν επιστρέψει τις λοιπές άδειες/έντυπα που θεωρούνται απαραίτητα από το 
Χορηγό ή εάν ο υποψήφιος νικητής δεν δύναται να ταξιδέψει κατά το καθορισµένο χρονικό 
διάστηµα, τότε ο υποψήφιος νικητής ενδέχεται να αποκλειστεί και κατά την κρίση του Χορηγού 
να επιλεγεί ένας εναλλακτικός υποψήφιος νικητής µέσω της διαδικασίας Επιλογής εναλλακτικού 
νικητή.  Ο Χορηγός δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης email, 
ταχυδροµικής διεύθυνσης ή/και αριθµού τηλεφώνου των Συµµετεχόντων.   
Φορολογική ευθύνη: ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΙΚΟΣ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ. 
 
9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι Φορείς του Διαγωνισµού και οι αντίστοιχες 
συνδεδεµένες, θυγατρικές εταιρείες, αντιπρόσωποι, σύµβουλοι, ανάδοχοι, νοµικοί σύµβουλοι, 
διαφηµιστικές εταιρείες, εταιρείες δηµοσίων σχέσεων, προωθήσεων, εταιρείες ηλεκτρονικού 
εµπορίου και εταιρείες µάρκετινγκ, πάροχοι υπηρεσιών ιστοτόπου, υπεύθυνοι ιστοτόπου και τα 
αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, εργαζόµενοι, αντιπρόσωποι, οριζόµενα πρόσωπα και 
εκπρόσωποι θα αναφέρονται συλλογικά στο παρόν ως απαλλασσόµενα µέρη (τα 
«Απαλλασσόµενα Μέρη»). 
Με τη συµµετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισµό, οι Συµµετέχοντες συµφωνούν ότι: 
α) Τα Απαλλασσόµενα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απολεσθείσες, αργοπορηµένες, 
ελλιπείς, κλαπείσες, απεσταλµένες σε λάθος διεύθυνση, χωρίς καταβληθέντα ταχυδροµικά τέλη, 
µη παραδοθείσες επικοινωνίες, ειδοποιήσεις µέσω email ή συµβατικού ταχυδροµείου· για τυχόν 
δυσλειτουργίες, βλάβες, προβλήµατα σύνδεσης ή διαθεσιµότητας υπολογιστών, τηλεφώνου, 
δορυφόρου, καλωδιακής σύνδεσης, δικτύου, ηλεκτρονικού εξοπλισµού ή υλικού ή λογισµικού 
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Διαδικτύου· αλλοιωµένες, κατεστραµµένες ή µπερδεµένες µεταδόσεις, προσβασιµότητα 
παρόχου υπηρεσιών/Διαδικτύου/Σελίδας/Usenet, διαθεσιµότητα ή συµφόρηση δικτύου, ή τυχόν 
τεχνικά, µηχανικά, εκτυπωτικά ή τυπογραφικά ή άλλα λάθη· µη εξουσιοδοτηµένη ανθρώπινη 
παρέµβαση· εσφαλµένη ή ανακριβή καταγραφή των πληροφοριών συµµετοχής· ή αδυναµία 
καταγραφής ή απώλεια των εν λόγω πληροφοριών.  
β) Τα Απαλλασσόµενα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εσφαλµένες ή ανακριβείς 
πληροφορίες, είτε προέρχονται από χρήστες της Σελίδας, από τυχόν παραποίηση, ηλεκτρονική 
εισβολή (hacking) ή από εξοπλισµό ή πρόγραµµα που σχετίζεται µε ή χρησιµοποιείται για τον 
Διαγωνισµό και δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για τυχόν σφάλµατα, παραλείψεις, διακοπές, 
διαγραφές, ελαττώµατα, καθυστερήσεις στη λειτουργία ή τη µετάδοση, βλάβη στις γραµµές 
επικοινωνίας, τεχνικά σφάλµατα, κλοπή ή καταστροφή ή µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στη 
Σελίδα ή σε οποιοδήποτε ιστότοπο που σχετίζεται µε το Διαγωνισµό.  
γ) Τα Απαλλασσόµενα Μέρη δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζηµίες, σωµατικές ή 
υλικές, στους συµµετέχοντες ή στον υπολογιστή οποιουδήποτε ατόµου που να σχετίζεται ή να 
απορρέει από τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό ή/και την αποδοχή βραβείου.  
δ) Τα Απαλλασσόµενα Μέρη δεν φέρουν καµία ευθύνη για τις συµµετοχές που 
υποβάλλονται από οποιονδήποτε αυτοµατοποιηµένο υπολογιστή, πρόγραµµα, µηχανισµό ή 
συσκευή, για συµµετοχές που υπερβαίνουν το δηλωθέν όριο συµµετοχών ή που έχουν 
καθυστερήσει, πλαστογραφηθεί, χαθεί, παραπέσει, αποσταλεί σε λάθος διεύθυνση, 
παραποιηθεί, είναι ελλιπείς, έχουν διαγραφεί, υποστεί καταστροφή, αλλοίωση ή δεν 
συµµορφώνονται µε άλλο τρόπο µε τους Επίσηµους Κανόνες, και όλες αυτές οι συµµετοχές 
ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση του Χορηγού, να αποκλειστούν.  
Διορθωτικά µέτρα: Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, µια συµµετοχή επιβεβαιωθεί ότι έχει 
διαγραφεί, απολεσθεί ή άλλως καταστραφεί κατά λάθος, αλλοιωθεί ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο δεν γίνει αποδεκτή στο Διαγωνισµό, το µοναδικό διορθωτικό µέτρο του Συµµετέχοντα είναι 
η εκ νέου υποβολή συµµετοχής στο Διαγωνισµό (εάν ο Διαγωνισµός έχει ολοκληρωθεί, τότε ο 
εν λόγω Συµµετέχων δεν θα διαθέτει άλλο διορθωτικό µέτρο εκτός από την πιθανότητα 
συµµετοχής σε µελλοντικό διαγωνισµό του Χορηγού, κατανοώντας ότι δεν υπάρχει εγγύηση για 
την επανάληψη ανάλογου µελλοντικού διαγωνισµού).  
Απρόβλεπτα γεγονότα: Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Διαγωνισµός δεν µπορεί να διεξαχθεί 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο Χορηγός επιφυλάσσεται του δικαιώµατος, κατά την απόλυτη 
κρίση του, να ακυρώσει, τερµατίσει, τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισµό ή/και να 
προχωρήσει στη διεξαγωγή του Διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής των νικητών 
κατά τρόπο που θεωρεί δίκαιο και εύλογο.  
Νόµοι και Κανονισµοί: Ο Διαγωνισµός υπάγεται σε όλους τους τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   
Μέσα από την υποβολή συµµετοχής στο Διαγωνισµό, κάθε Συµµετέχων συµφωνεί να:  
α) δεσµεύεται από αυτούς τους Επίσηµους Κανόνες και από όλους τους ισχύοντες νόµους και 
αποφάσεις του Χορηγού που θα είναι δεσµευτικές και τελικές,  
β) αποποιηθεί κάθε δικαιώµατος αξίωσης περί αµφισηµίας των Επίσηµων Κανόνων,  
γ) αποποιηθεί των δικαιωµάτων του σχετικά µε την έγερση αξίωσης, ενέργειας ή νοµικής 
διαδικασίας εναντίον οποιουδήποτε από τα Απαλλασσόµενα Μέρη που σχετίζονται µε τον 
Διαγωνισµό, και  
δ) απαλλάσσει, υπερασπίζεται, αποζηµιώνει και προφυλάσσει δια παντός και ανέκκλητα κάθε 
Απαλλασσόµενο µέρος από κάθε αξίωση, αγωγή, απόφαση, αιτία αγωγής, νοµική διαδικασία, 
απαίτηση, πρόστιµο, ποινή, ευθύνη, κόστος και δαπάνη (συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών 
εξωτερικών δικηγόρων) που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση µε:  
(i) το Διαγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ άλλων κάθε δραστηριότητας που 
σχετίζεται µε το Διαγωνισµό ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτού, και µε το Βίντεο του Συµµετέχοντα 
(και το σχετικό περιεχόµενο) και τη συµµετοχή ή την αδυναµία συµµετοχής στο Διαγωνισµό,  
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(ii) την παραβίαση του απορρήτου, ατοµικών, διαφηµιστικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων 
τρίτων,  
(iii) τα τυπογραφικά ή εκτυπωτικά λάθη που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτούς τους 
Επίσηµους κανόνες ή σε άλλο υλικό του Διαγωνισµού,  
(iv) την αποδοχή, παρακολούθηση, λήψη, τις σχετικές µεταφορές, τη συµµετοχή, παραλαβή, 
κατοχή, τα ελαττώµατα, τη χρήση ή µη χρήση, την αδυναµία χρήσης, την απώλεια, ζηµία, 
καταστροφή, αµέλεια ή δόλο σε σχέση µε τη χρήση ενός βραβείου (ή οποιοδήποτε στοιχείο 
αυτού),  
(v) τις τυχόν αλλαγές στα βραβεία (ή σε στοιχεία αυτών) λόγω µη διαθεσιµότητας ή για 
λόγους πέρα από τον έλεγχο των Απαλλασσοµένων Μερών, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ 
άλλων της ανωτέρας βίας, ενεργειών, κανονισµών, αποφάσεων ή αιτηµάτων εκ µέρους 
οποιασδήποτε κυβερνητικής οντότητας ή οντότητας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (είτε αυτές 
οι ενέργειες, κανονισµοί, αποφάσεις ή αιτήµατα αποδειχθούν έγκυρα είτε όχι), βλαβών 
εξοπλισµού, επαπειλούµενων ή πραγµατικών τροµοκρατικών ενεργειών, σεισµού, πολέµου, 
πυρκαγιάς, πληµµύρας, έκρηξης, ασυνήθιστα δυσµενών καιρικών συνθηκών, τυφώνα, 
εµπορικού αποκλεισµού, εργασιακών διαφορών ή απεργίας (είτε νόµιµης είτε παράνοµης), 
ελλείψεων εργατικού δυναµικού ή υλών, διακοπής µεταφορών οποιουδήποτε είδους, 
καθυστέρησης εργασίας, πολιτικών αναταραχών, εξεγέρσεων, ταραχών ή οποιασδήποτε άλλης 
αιτίας πέρα από τον έλεγχο των Απαλλασσοµένων µερών, ή όπως άλλως επιτρέπεται στους 
παρόντες Επίσηµους κανόνες,  
(vi) τυχόν διακοπές ή αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση του Διαγωνισµού,  
(vii) ανθρώπινο λάθος,  
(viii) λανθασµένη ή ανακριβή µεταγραφή, λήψη ή µετάδοση οποιουδήποτε µέρους 
οποιασδήποτε συµµετοχής (συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των στοιχείων εγγραφής ή 
µερών αυτής),  
(ix) τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες ή µη διαθεσιµότητα της Σελίδας ή του τηλεφωνικού 
δικτύου, του συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, του συστήµατος σύνδεσης του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Διαδίκτυο, κινητής συσκευής, µηχανισµού χρονοµέτρησης ή/και 
ηµερολογιακού µηχανισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοπλισµού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, λογισµικού ή του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή υπηρεσίας ταχυδροµείου που 
χρησιµοποιείται από οποιοδήποτε από τα Απαλλασσόµενα Μέρη ή από το Συµµετέχοντα,  
(x) διακοπή ή αδυναµία πρόσβασης στο Διαγωνισµό, στη Σελίδα ή σε οποιοδήποτε άλλο 
ιστότοπο που σχετίζεται µε το Διαγωνισµό ή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία µέσω 
Διαδικτύου λόγω προβληµάτων συµβατότητας υλικού και λογισµικού,  
(xi) τυχόν ζηµία στον εξοπλισµό του Συµµετέχοντα (ή οποιουδήποτε τρίτου) που 
χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στο Διαγωνισµό ή/και στα περιεχόµενά του, που σχετίζεται 
µε ή προκαλείται από οποιοδήποτε τµήµα του Διαγωνισµού,  
(xii) τυχόν απολεσθείσες/καθυστερηµένες µεταδόσεις δεδοµένων, παραλείψεις, διακοπές, 
ελαττώµατα ή/και οποιαδήποτε άλλα σφάλµατα ή δυσλειτουργίες,  
(xiii) τυχόν συµµετοχές που είναι εκπρόθεσµες, έχουν απολεσθεί, κλαπεί, περικοπεί, 
αντιστοιχούν σε λάθος διεύθυνση, καθυστερήσει, παραποιηθεί, αλλοιωθεί, καταστραφεί, είναι 
ελλιπείς, δεν έχουν παραδοθεί ή έχουν υποστεί ζηµία,  
(xiv) τυχόν αδικοπραξία, αµέλεια ή µη εξουσιοδοτηµένη πράξη ή παράλειψη εκ µέρους 
οποιουδήποτε από τα Απαλλασσόµενα Μέρη,  
(xv) το βραβείο (ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτού) που έχει απολεσθεί, καθυστερήσει, 
αντιστοιχεί σε λάθος διεύθυνση, έχει υποστεί ζηµία ή καταστροφή, ή/και  
(xvi) αµέλεια ή δόλο από την πλευρά του Συµµετέχοντα.   
Εγγύηση: Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω, οτιδήποτε σχετίζεται µε τον παρόντα 
Διαγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένης της Σελίδας και του βραβείου του Διαγωνισµού ή/και κάθε 
στοιχείο του βραβείου παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητές 
είτε σιωπηρές, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των σιωπηρών 
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εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό ή της εγγύησης για 
µη παραβίαση. 
 
10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό απαγορεύεται, ο Συµµετέχων 
συµφωνεί ότι: α) όλες οι διαφορές, αξιώσεις και οι αίτιες αγωγής που προκύπτουν από ή 
συνδέονται µε τον παρόντα Διαγωνισµό ή µε οποιοδήποτε βραβείο που απονέµεται, θα πρέπει 
να επιλύονται µεµονωµένα, χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε µορφή συλλογικής αγωγής, β) 
όλες οι αξιώσεις, οι αποφάσεις και τα βραβεία θα περιορίζονται στις πραγµατικές άµεσες 
δαπάνες που προκύπτουν, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών που σχετίζονται µε τη 
συµµετοχή στον παρόντα Διαγωνισµό, αλλά σε καµία περίπτωση µε τις αµοιβές των δικηγόρων, 
και γ) σε καµία περίπτωση δεν θα επιτραπεί στο συµµετέχοντα να παραλάβει βραβεία, και µε το 
παρόν ο Συµµετέχων µε αποποιείται κάθε δικαιώµατος αξίωσης εµµέσων ζηµιών, ποινικής 
ρήτρας, θετικών και αποθετικών ζηµιών και κάθε άλλης ζηµίας, εκτός των πραγµατικών άµεσων 
δαπανών, και κάθε δικαιώµατος πολλαπλασιασµού ή αύξησης της αποζηµίωσης. Στο βαθµό 
που επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, οι Συµµετέχοντες συµφωνούν ότι το διάστηµα 
παραγραφής για τυχόν αξιώσεις θα είναι το ένα (1) έτος από τη στιγµή που θα προκύψει η αιτία 
αγωγής, διαφορετικά η αιτία αγωγής παραγράφεται δια παντός. Σε κάθε περίπτωση, τα 
Δικαστήρια Αθηνών στην Ελλάδα θα έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα και την έδρα για την 
ακρόαση και επίλυση κάθε διαφωνίας, αξίωσης και αιτίας αγωγής που προκύπτει από ή 
σχετίζεται µε τον παρόντα Διαγωνισµό ή τα βραβεία που απονέµονται.  
 
11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οποιεσδήποτε πληροφορίες που επιτρέπουν την 
αναγνώριση προσώπου και συλλέγονται κατά τη διάρκεια της υποβολής συµµετοχής του 
Συµµετέχοντα στο Διαγωνισµό, θα συλλέγονται από το Χορηγό ή τα οριζόµενα πρόσωπά του 
και θα χρησιµοποιούνται από το Χορηγό, τις συνδεδεµένες εταιρείες του, τα οριζόµενα 
πρόσωπα, εκπροσώπους και εταιρείες µάρκετινγκ µε σκοπό τη σωστή διαχείριση και διενέργεια 
του Διαγωνισµού. Ο Συµµετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε άτοµο εµφανίζεται στο 
Βίντεο ή/και είναι δυνατό να αναγνωριστεί στο Βίντεο έχει εκχωρήσει στο Συµµετέχοντα τη 
συναίνεσή του για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδοµένων του, 
συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων της εικόνας του, για τους σκοπούς του Διαγωνισµού 
σύµφωνα µε τους παρόντες Επίσηµους κανόνες. Τυχόν προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται 
για τους σκοπούς του Διαγωνισµού µπορεί να µεταφερθούν εκτός της ΕΕ, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων ή/και 
οποιοδήποτε τρίτο µέρος του οποίου τα δεδοµένα συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συµµετοχής 
του Συµµετέχοντα στο Διαγωνισµό επιθυµεί να ασκήσει τα δικαιώµατά του αναφορικά µε τη 
συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του, συµπεριλαµβανοµένων όσων 
υπάγονται στα άρθρα 12 και 13 του νόµου 2472/1997 (δικαίωµα πρόσβασης και δικαίωµα 
ένστασης) µπορεί να επικοινωνήσει µε το Χορηγό µέσω συµβατικού ταχυδροµείου, 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεφώνου στα εξής στοιχεία: PEPSICO ΗΒΗ Ε.Π.Ε., 22ο χλµ. 
Εθνικής οδού Αθηνών - Λαµίας, 145 65, Ελλάδα, Lia Dakanali@pepsico.com και τηλ. 0030 210 
6699000. 
 
12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Με τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό ή/και την 
αποδοχή του βραβείου, κάθε Συµµετέχων συµφωνεί να επιτρέψει στα Απαλλασσόµενα Μέρη 
ή/και στα αντίστοιχα οριζόµενα πρόσωπα το αέναο δικαίωµα χρήσης του ονόµατός του, των 
βιογραφικών στοιχείων του, των φωτογραφιών ή παρόµοιων στοιχείων, των Βίντεο και των 
δηλώσεων/των ιστολογίων (και εφόσον ανακηρυχθεί νικητής, της διεύθυνσης του νικητή) για 
διαγωνισµούς/λοταρίες, εµπορικούς, διαφηµιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, οποιαδήποτε 
στιγµή, σε όλα τα γνωστά µέσα µέχρι σήµερα ή στο µέλλον, συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ 
άλλων της ζωντανής τηλεοπτικής µετάδοσης σε παγκόσµιο επίπεδο, του Παγκόσµιου Ιστού και 
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του Διαδικτύου, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, έλεγχο ή έγκριση και χωρίς επιπρόσθετη 
αποζηµίωση, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από το νόµο.  

13. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ:  Με την αποδοχή του βραβείου του
Διαγωνισµού, ο νικητής συµφωνεί να αποποιηθεί, παραιτηθεί και να εγκαταλείψει εκούσια όλες 
τις αξιώσεις, ζηµίες, έξοδα, διορθωτικά µέτρα, απαιτήσεις, χρέη, υποχρεώσεις, αιτίες αγωγής 
ή/και αξιώσεις απαλλαγής (συλλογικά οι «Αξιώσεις») που ενδέχεται να έχει ένας νικητής 
απέναντι στα Απαλλασσόµενα µέρη και συµφωνεί να απαλλάξει, να αποζηµιώσει και να 
προφυλάξει τα Απαλλασσόµενα µέρη από όλες τις Αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται 
µε το Διαγωνισµό ή/και το βραβείο του Διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των 
Αξιώσεων για σωµατικές βλάβες, τραυµατισµούς, ψυχική οδύνη, υλικές βλάβες ή θάνατο ή/και 
ακρωτηριασµό (συλλογικά οι «Ζηµίες») που προκύπτουν στο νικητή ή σε άλλους. Επιπλέον, µε 
την αποδοχή του βραβείου, ο νικητής συµφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση των 
λεπτοµερειών του βραβείου συµπεριλαµβανοµένων των εγγενών κινδύνων που σχετίζονται µε 
το βραβείο και κατά συνέπεια συµφωνεί να αναλάβει την προσωπική ευθύνη αυτών των 
κινδύνων και τυχόν συνεπαγόµενων Ζηµιών.  

14. ΓΕΝΙΚΑ: Οποιαδήποτε προσπάθεια υποβολής συµµετοχής στο Διαγωνισµό πέραν των
όσων περιγράφονται στο παρόν θεωρείται άκυρη. Εάν αποκαλυφθεί ή υπάρχει η υποψία κατά 
την απόλυτη κρίση του Χορηγού ότι κάποιος Συµµετέχων έχει υποβάλει ή έχει επιχειρήσει να 
υποβάλει συµµετοχή περισσότερες από µία φορές χρησιµοποιώντας πολλαπλές διευθύνσεις 
email, πολλαπλές ταυτότητες, λογαριασµούς, διακοµιστές µεσολάβησης ή παρόµοιες µεθόδους, 
όλες οι συµµετοχές του Συµµετέχοντα θα θεωρηθούν άκυρες και ο εν λόγω Συµµετέχων δεν θα 
έχει δικαίωµα να διεκδικήσει το βραβείο. Επίσης, εάν αποκαλυφθεί ότι κάποιος Συµµετέχων έχει 
επιχειρήσει να λάβει επιπλέον συµµετοχές από τις επιτρεπόµενες, ο εν λόγω Συµµετέχων 
µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του Χορηγού να αποκλειστεί από το Διαγωνισµό. Σε περίπτωση 
που προκύψει κάποια διαφωνία σχετικά µε την ταυτότητα του νικητή, η νικητήρια συµµετοχή θα 
ανακοινωθεί από το άτοµο που εµφανίζεται στο Βίντεο (υπόκειται σε συµµόρφωση προς τις 
απαιτήσεις και τους περιορισµούς που περιγράφονται στο παρόν). Ο Χορηγός επιφυλάσσεται 
του δικαιώµατος να αποκλείσει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οποιουδήποτε ατόµου που 
θεωρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, ότι έχει κάνει αθέµιτη παρέµβαση στη διενέργεια του 
Διαγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των ενεργειών που επηρεάζουν το 
µηχανισµό της ψηφοφορίας κοινού), ενεργεί κατά παράβαση των Επίσηµων κανόνων ή κατά 
αντιαθλητικό τρόπο ή µε σκοπό να παρεµποδίσει τη φυσιολογική διενέργεια του διαγωνισµού. 
Οποιαδήποτε χρήση ροµποτικών, αυτόµατων, µε χρήση µακροεντολών, προγραµµατιζόµενων 
µεθόδων, µεθόδων τρίτων ή παρόµοιων µεθόδων για τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο 
στο Διαγωνισµό ενδέχεται να ακυρώσει την απόπειρα συµµετοχής που πραγµατοποιείται µε 
αυτές τις µεθόδους και να αποκλείσει το άτοµο που τις χρησιµοποιεί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Ή 
ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΙΑΣ 
ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ, Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ(Α) ΑΤΟΜΟ(Α) ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ(Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Όλες οι συµµετοχές, το Βίντεο ή/και άλλα υλικά που υποβάλλονται 
αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του Χορηγού και δεν θα επιστρέφονται. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε σύγκρουσης µεταξύ των στοιχείων του Διαγωνισµού που περιλαµβάνονται στους 
παρόντες Επίσηµους κανόνες και των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε οποιοδήποτε 
προωθητικό/ενηµερωτικό υλικό του Διαγωνισµού, υπερισχύουν τα στοιχεία του Διαγωνισµού 
όπως ορίζονται στους παρόντες Επίσηµους κανόνες.  
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15. ΛΙΣΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ: Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε το νικητή
πρέπει να τοποθετήσουν έναν επιστολικό φάκελο (11x23) µε προπληρωµένο τέλος που να 
αναγράφει τη διεύθυνσή τους σε έναν άλλο φάκελο και να τον ταχυδροµήσουν στο Χορηγό: 
Υπόψιν: Νοµικού τµήµατος. Τα αιτήµατα για τη λήψη της λίστας νικητών θα γίνονται δεκτά µετά 
την 1η Αυγούστου 2016 και πρέπει να έχουν ληφθεί έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2016. 

16. ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Οι Επίσηµοι Κανόνες που έχουν γραφτεί στα Αγγλικά θα υπερισχύουν
της παρούσας Ελληνικής µετάφρασης σε περίπτωση διαφορών.

Εµπορικά σήµατα: Η επωνυµία Facebook και το λογότυπο Facebook αποτελούν σήµατα 
κατατεθέντα της Facebook, Inc. Η επωνυµία Instagram και το λογότυπο Instagram είναι σήµατα 
κατατεθέντα της Instagram, Inc. Η επωνυµία Twitter και το λογότυπο Twitter είναι σήµατα 
κατατεθέντα της Twitter, Inc. Οι επωνυµίες YouTube και Google+ και τα αντίστοιχα λογότυπά 
τους είναι σήµατα κατατεθέντα της Google, Inc. 
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“DEW TOUR AM SEARCH” VIDEO CONTEST 
OFFICIAL RULES 

NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR CLAIM A PRIZE. A PURCHASE OR 
PAYMENT WILL NOT INCREASE AN ENTRANT’S CHANCES OF WINNING.  

OPEN ONLY TO LEGAL RESIDENTS OF  GREECE WHO ARE AT LEAST 18 YEARS OLD AT 
THE TIME OF ENTRY. 

The “DEW TOUR AM SEARCH” Video Contest (“Contest”) is sponsored by PEPSICO IVI LTD 
(22nd km Athens – Lamia National, 145 65, Greece) (“Sponsor”).  

1. CONTEST PERIOD: The Contest begins on June 1, 2016 at 12:01 A.M. Eastern Time
(“ET”) and ends on July 31, 2016 at 11:59 P.M. ET. 
2. UPLOAD, PUBLIC VOTING, AND JUDGING DATES: In the below table, all the start
dates, start at 12:01 A.M. ET, and all the end dates, end at 11:59 P.M. ET. 

ROUND DESCRIPTION START DATE  END DATE 
#1 a) Entrant video upload dates

(“Upload Dates”): 

b) Judging dates for Contest
judges to judge all eligible videos 
(to determine top 5 videos): 

a) June 1, 2016

b) July 1, 2016

a) June 30, 2016

b) July 8, 2016

#2 a) Public voting of the top 5
videos: 

b) Judging dates for Contest
Judges to judge between the top 
5 videos: 

a) July 11, 2016

b) July 11, 2016

a) July 24,2016

b) July 24, 2016

#3 a) Public voting of the top 2
videos: 

b) Judging dates for Contest
Judges to judge between the top 
2 videos: 

a) July 25, 2016

b) July 25, 2016

a) July 31,2016

b) July 31, 2016

3. ELIGIBILITY: This Contest is offered only to legal residents of Greece who are at least
eighteen (18) years old at the time of entry, are amateur skateboarders (defined as having no 
pro model products sponsors and having made no money from skateboarding), and possess 
their own valid and unexpired passport that permits travel between Greece and the Netherlands 
and that expires after February 28, 2017.  

The Sponsor, Grind Media, LLC (owner and publisher of TransWorld SKATEboarding) of 831 
South Douglas Street, El Segundo, CA 90245 and Fuse, LLC of 110 West Canal St. Winooski, 
VT 05404 and their respective parent companies, subsidiaries and affiliates, distributors, 
dealerships and other companies/consultants involved in the implementation and execution of 
the Contest are collectively referred to herein as the Contest entities (“Contest Entities”). 
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Employees of the Contest Entities and each of their respective immediate family members (i.e., 
spouse, parent, child, sibling and the “steps” of each) and persons living in the same household 
of each are not eligible to participate in the Contest. Contest is void where prohibited or 
restricted by law. By participating in this Contest, an individual who meets the eligibility 
requirements and enters the Contest (individually “Entrant” and collectively “Entrants”) agrees to 
be bound by these official rules (“Official Rules”) and agrees that the decisions of the Contest 
Entities and their respective agents shall be final and binding in all matters pertaining to the 
Contest.  
 
4. HOW TO ENTER THE CONTEST: During the Contest Upload Dates, go to 
dewtour.com/selects (“Page) and follow the on-screen instructions and provide all of the 
requested information on the entry form, which includes (but is not limited to): your first and last 
name, email address, mailing address and date of birth. Entrants must then provide their 
YouTube video link (must be a registered YouTube user) where their Contest video is located. 
Sponsor may also ask optional questions; completion of these questions is not required to enter 
the Contest.  
Contest Video: Your Contest video (“Video”) must NOT be more than 2 minutes long (Videos 
longer than 2 minutes will be disqualified). Your Video must showcase your best skateboarding 
tricks. IMPORTANT: Please do not attempt a trick that is above your ability level. 
Video restrictions: Your Video must comply with all of the following or may be disqualified at 
Sponsor’s sole discretion: 
Maximum length: 2 minutes; 
May include the raw audio collected during filming but must not have any additional audio; 
Multiple angles may be shown in the Video, but each trick must be shown in its entirety from 
takeoff to landing in one angle;  
Any clips used to produce the Video must have been shot in the last two years; and 
Video must: be truthful, contain all original content (nothing copied from others), be self-
produced, be unpublished, have not been used in another competition, be in compliance with all 
applicable laws, rules and regulations, not infringe 3rd party rights, and not infringe any 
copyright or trademark. 
Entry Limit: Limit one (1) entry per person. Entrants attempting to use multiple accounts or 
identities may be disqualified, at Sponsor’s sole discretion. Entries received from any individual 
in excess of the stated limitation will be void. 
Social Media: By participating in the Contest, Entrant understands that the Contest is in no way 
sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook, Instagram, Twitter, 
Google+ (or any other social media site) and that the Entrant is providing his or her information 
to Sponsor and its designees only. Further, Entrant specifically agrees to release Facebook, 
Instagram, Twitter and Google+ from any and all liability associated with this Contest. 
 
5. ADDITIONAL VIDEO DETAILS:  
Video ownership: Entrant must own all Video content. Any person who appears in the Video, is 
identified in the Video, or helped produce the Video must grant ownership rights to the Entrant. 
The Entrant must have a signed/dated written statement from any such person acknowledging 
the transfer of any ownership rights they may have in the Video to the Entrant. 
Video rights: Entrant agrees that by submitting the Video (and related content) in the Contest, 
the Entrant thereby grants the Released Parties (defined below) the non-exclusive, royalty-free, 
and irrevocable rights to use, post, reproduce, copy, publish, display, distribute, perform, 
translate, adapt, modify, and otherwise exploit the Video (and related content) and to 
incorporate the Video (and related content) in other works in any and all markets and media 
worldwide in perpetuity and without any payment to Entrant and without any rights of attribution 
and integrity. Entrant warrants that they have the sole and exclusive right to grant such rights to 
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the Released Parties (defined below) and that the Released Parties’ (defined below) 
reproduction, publishing, displaying, and/or other use of the Video (and related content) will not 
infringe on any rights of third parties, including without limitation, copyright, trademark, privacy, 
or publicity, or create claims for defamation, false light, idea misappropriation, intentional or 
negligent infliction of emotional distress, or breach of contract and Entrant agrees to indemnify 
and hold harmless the Released Parties (defined below) from any claims to the contrary. In 
addition, by entering and/or accepting a Contest prize, an Entrant/Contest winner or potential 
winner also waives all moral rights to the Video and related content. Any third party that 
considers that the Video and its use by the Released Parties, as above, infringes his rights, of 
any nature, may contact the Sponsor through mail, e-mail or telephone: PEPSICO IVI LTD, 22nd 
km Athens – Lamia National, 145 65, Greece, Lia Dakanali@pepsico.com and 0030 210 
6699000. 
Inappropriate Videos: Any Video which Sponsor, in its sole discretion, deems to be 
inappropriate for publication will be disqualified. Videos containing the following types of content 
will be declared Inappropriate and disqualified:  
a) Videos shall NOT contain (or promote) swear words, violence, nudity, pornography, sexually 
explicit/suggestive material, illegal/dangerous/unsafe activities, any form of hate, 
obscene/offensive material, endorsements of alcohol/illegal drugs/tobacco, or 
firearms/weapons, or a particular political agenda;  
b) Videos shall NOT defame, misrepresent or disparage the Released Parties (defined below), 
or their respective products, or any other company/product/group or person, or be derogatory of 
any person/group; and 
c) Videos shall NOT contain any personal identification, such as license plate numbers, 
personal names, e-mail addresses or street addresses of any person (living or dead). 
 
6. PUBLIC VOTING AND JUDGING BY THE CONTEST JUDGES: Please see table in 
section 2 above for all Contest video upload dates, public voting dates and judging dates. 
Public Voting:  Public voting is only possible in round 2 and round 3 (see public voting dates in 
the table in section 2 above). Public voting is limited to one (1) vote for only one (1) Video per 
person, per day ET during the public voting dates. The public vote score is the tally of the total 
eligible public votes a Video accumulates during the applicable public voting dates. 
Video Selection Table: Only the winner of round #3 wins a prize in the Contest. The Contest 
consists of three (3) rounds as detailed in the below table (and in the table in section 2 above). 
For each round, the Video selections for the next following round are determined as follows:  

ROUND FOR EACH ROUND, THE 
FOLLOWING 

 ENTITIES WILL DETERMINE 
WHICH VIDEOS ENTER THE NEXT 

ROUND, AND WHICH IS THE 
FINAL PRIZE WINNER: 

NUMBER OF  
VIDEOS 

SELECTED  
(at end of 

each round) 

% CONTRIBUTION 
BY EACH 

JUDGING/VOTING 
ENTITY (towards Video 
selection at the end of 

each round) 
#1 a) Judging by at least two editors 

from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top five (5) 
Videos 

 
a) 100% 

#2 a) Public voting count. 
 
b) Judging by at least two editors 
from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top 
two  
(2) 

Videos 

a) 45% 
 

b) 55% 
 

#3 a) Public voting count. 
 

One  
(1)  

a) 45% 
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b) Judging by at least two editors 
from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Contest  
Winner 

b) 55% 
 

 
Judging Criteria:  The above table lists the Contest judges (“Judges”). The above table also 
lists the contribution % that the Judges score contributes in each Video selection process from 
rounds 1-3. In each round, the Judges will assign each Video a rating from 1-10 (10 being best) 
and will use the following judging criteria (in equal measure) to reach the said rating: a) 
Compliance with the Video parameters as described in these Official Rules; b) Technical merits 
of tricks performed; c) Quality of Video editing, and; d) How well each trick was landed.  
Ties: If there are any ties after tallying the Judges rating and any applicable public voting tally 
(collectively “Cumulative Score”), such ties will be broken by tallying the Judges rating (in equal 
measure) for the following two criteria: Technical merits of tricks performed and quality of Video 
editing. 
Alternate Winner Selection: If for any reason a Contest prize cannot be awarded to a winner 
as described herein, the Contest prize will be awarded to the entrant with the next highest 
Cumulative Score (“Alternate Winner Selection”). 
 
7. PRIZES: One (1) grand prize will be awarded in the Contest. The grand prize is: A trip 
for two people (the Contest winner (“Winner”) and a guest) to travel to Amsterdam, Netherlands 
from August 24, 2016 to August 29, 2016 to compete in the Dew Tour Amateur contest on 
August 28, 2016. The Winner’s guest (“Guest”) must be eighteen (18) years or older when the 
below mentioned Release (defined below) is executed. The grand prize consists of:  a) Coach 
class return airfare for the Winner and Guest to fly to and from Amsterdam Schiphol Airport, 
Netherlands from a major gateway airport closest to the Winner’s residence in Greece (Winner 
and Guest must fly together); and b) 4-nights lodging (double occupancy). All grand prize details 
(including, but not limited to flights, seats, a hotel, and room with breakfast) will be designated 
solely by Sponsor, and may be changed at any time based on Sponsor’s sole discretion. The 
prize trip must be taken on above-mentioned dates or Winner may forfeit any right to the prize 
and the prize may be awarded to an alternate winner via Alternate Winner Selection.  
Not included in Prize: The prize does NOT include any of the following: baggage fees, ground 
transportation, meals/food, in-flight beverages, entertainment, room service, wifi charges, phone 
charges, gratuities, incidentals and personal expenses.  Any expenses/costs associated with a 
prize, its acceptance, use or enjoyment that are not listed herein as included with a prize are the 
Winner’s responsibility and will not be provided. A Contest prize is limited to only include those 
items specifically listed herein as being a part of a prize. Any portion of the grand prize not 
accepted by the winner will be forfeited. 
General prize conditions: Visual prize graphics may not accurately represent an awarded 
prize. Prize is non-transferable and non-assignable, and no substitution, exchange or cash 
equivalent will be allowed, except by Sponsor at Sponsor’s sole discretion. If a potential winner 
is found to be ineligible, is not in compliance with these Official Rules, declines to accept a prize 
or does not properly redeem a prize, the said potential winner may, at Sponsor’s sole discretion, 
forfeit the applicable prize and an Alternate Winner Selection may be performed. At Sponsor’s 
discretion, unclaimed prizes may not be awarded. No more than the stated number of prizes in 
these Official Rules will be awarded.  
 
8. HOW TO CLAIM A PRIZE: Within about three (3) days of the close of the Contest a 
potential winner will be sent an email notification with further instructions on how to claim his/her 
prize. A winner is deemed to be a potential winner pending verification of his or her eligibility 
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and compliance with these Official Rules as determined by Sponsor, at Sponsor’s sole 
discretion. 
Entrants must check their emails: Each Entrant is responsible for monitoring his or her email 
account to check for any email winner notification from the Sponsor. 
Winner responsibilities: Potential winner will be notified by email (or other method at 
Sponsor’s discretion) and will be required to execute and return (as directed) within a stated 
amount of time (“Deadline”) an Affidavit of Eligibility (including where lawful a Publicity Release), 
and other documents as required at the discretion of the Sponsor. In addition, the Guest will be 
required to execute and return a Travel Companion Release (“Release”) including where lawful 
a Publicity Release. The Release will have the same Deadline as the Deadline for the Winner’s 
own documents and must be returned (as directed) with the Winner’s own executed winner 
documents in the same package/transmission. If any of the above-mentioned documents 
required of the Winner/Guest are not received by the Sponsor by the Deadline, or if any 
notification is returned as non-deliverable, or if a potential winner does not reply to the winner 
notification within two (2) days after first attempt, or does not return any such other 
releases/forms as deemed necessary by Sponsor or if a potential winner is unable to travel 
during the time period specified, the potential winner may be disqualified and at Sponsor's 
discretion, an alternative potential winner may be selected via Alternate Winner Selection.  
Sponsor is not responsible for any change of email address, mailing address and/or telephone 
number of Entrants.   
Tax Responsibility: ALL STATE, LOCAL AND OTHER TAXES IMPOSED ON THE 
ACCEPTANCE OF A PRIZE ARE SOLELY THE RESPONSIBILITY OF A WINNER. 
 
9. LIMITATION OF LIABILITY: The Contest Entities and their respective affiliates, 
subsidiaries, representatives, consultants, contractors, legal counsel, advertising, public 
relations, promotional, fulfillment and marketing agencies, website providers, Web masters and 
their respective officers, directors, employees, representatives, designees and agents are 
collectively referred to herein as the released parties (“Released Parties”). 
By participating in this Contest, Entrants agree that: 
a) The Released Parties are not responsible for lost, late, incomplete, stolen, misdirected, 
postage due, or undeliverable communications, email notifications or postal mail; or for any 
computer, telephone, satellite, cable, network, electronic or Internet hardware or software 
malfunctions, failures, connections or availability; or garbled, corrupt or jumbled transmissions, 
service provider/Internet/Page/Usenet accessibility, availability or traffic congestion; or any 
technical, mechanical, printing, or typographical or other error; or unauthorized human 
intervention; or the incorrect or inaccurate capture of entry information; or the failure to capture, 
or loss of, any such information.  
b) The Released Parties are not responsible for any incorrect or inaccurate information, 
whether caused by any Page users, tampering, hacking or by any of the equipment or 
programming associated with or utilized in the Contest and assume no responsibility for any 
error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, 
communications line failure, technical error, theft or destruction or unauthorized access to the 
Page or any Contest-related website(s).  
c) The Released Parties are not responsible for any injury or damage, whether personal or 
property, to participants or to any person’s computer related to or resulting from participating in 
the Contest and/or accepting a prize.  
d) The Released Parties shall not be responsible or liable for entries that are entered by 
any automated computer, program, mechanism or device, for any entries in excess of the stated 
limit or for entries that are late, forged, lost, misplaced, misdirected, tampered with, incomplete, 
deleted, damaged, garbled or otherwise not in compliance with the Official Rules, and all such 
entries may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified.  
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Remedies: If, for any reason, an entry is confirmed to have been erroneously deleted, lost or 
otherwise destroyed, corrupted or for any other reason not accepted as an entry in the Contest, 
the Entrant’s sole remedy is to enter the Contest again (if the Contest has closed, then the said 
Entrant shall have no other remedy apart from the possibility of entering a future contest of the 
Sponsor, with the understanding that there is no guarantee of any such future contest).  
Unforeseen Events: If, for any reason, the Contest is not capable of running as planned, 
Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to cancel, terminate, modify or suspend the 
Contest and/or proceed with the Contest, including the selection of winners in a manner that it 
deems fair and reasonable.  
Laws and Regulations: Contest is subject to all local laws and regulations.   
By entering the Contest, each Entrant agrees:  
a) to be bound by these Official Rules and by all applicable laws and by the decisions of 
Sponsor which shall be binding and final;  
b) to waive any rights to claim ambiguity with respect to these Official Rules;  
c) to waive all of his or her rights to bring any claim, action or proceeding against any of the 
Released Parties in connection with the Contest; and  
d) to forever and irrevocably agree to release, defend, indemnify and hold harmless each of the 
Released Parties from any and all claims, lawsuits, judgments, causes of action, proceedings, 
demands, fines, penalties, liability, costs and expenses (including, without limitation, reasonable 
outside attorneys’ fees) that may arise in connection with:  
(i) the Contest, including but not limited to any Contest-related activity or element thereof, 
and the Entrant’s Video (and related content), and participation or inability to participate in the 
Contest;  
(ii) the violation of any third-party privacy, personal, publicity or proprietary rights;  
(iii) typographical or printing errors in these Official Rules or any Contest materials;  
(iv) acceptance, attendance at, receipt, travel related to, participation in, delivery of, 
possession, defects in, use, nonuse, misuse, inability to use, loss, damage, destruction, 
negligence or willful misconduct in connection with the use of a prize (or any component 
thereof);  
(v) any change in the prizing (or any components thereof) due to unavailability or due to 
reasons beyond the Released Parties control, including but not limited to by reason of any acts 
of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-
governmental entity (whether or not such action(s), regulation(s), order(s) or request(s) prove(s) 
to be invalid), equipment failure, threatened or actual terrorist acts, earthquake, war, fire, flood, 
explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal 
or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, 
civil disturbance, insurrection, riot or any other cause beyond any of the Released Parties’ 
control, or as otherwise permitted in these Official Rules;  
(vi) any interruptions in or postponement, cancellation or modification of the Contest;  
(vii) human error;  
(viii) incorrect or inaccurate transcription, receipt or transmission of any part of any entry 
(including, without limitation, the registration information or any parts thereof);  
(ix) any technical malfunctions or unavailability of the Page or any telephone network, 
computer system, computer online system, mobile device, computer timing and/or dating 
mechanism, computer equipment, software, or Internet service provider, or mail service utilized 
by any of the Released Parties or by an Entrant;  
(x) interruption or inability to access the Contest, the Page or any other Contest-related 
websites or any online service via the Internet due to hardware or software compatibility 
problems;  
(xi) any damage to Entrant’s (or any third person’s) equipment used to access the Contest 
and/or its contents related to or resulting from any part of the Contest;  
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(xii) any lost/delayed data transmissions, omissions, interruptions, defects, and/or any other 
errors or malfunctions;  
(xiii) any late, lost, stolen, mutilated, misdirected, delayed, garbled, corrupted, destroyed, 
incomplete, undeliverable or damaged entries;  
(xiv) any wrongful, negligent, or unauthorized act or omission on the part of any of the 
Released Parties;  
(xv) lost, late, stolen, misdirected, damaged or destroyed prizing (or any element thereof); 
and/or  
(xvi) the negligence or willful misconduct by Entrant.   
Warranty: Without limiting the foregoing, everything regarding this Contest, including the Page 
and a Contest prize and/or any and all prize component(s), are provided “as is” without warranty 
of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. 
 
10. DISPUTES: Except where prohibited, Entrant agrees that: a) any and all disputes, 
claims and causes of action arising out of or connected with this Contest or any prize awarded 
shall be resolved individually, without resort to any form of class action; b) any and all claims, 
judgments and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs incurred, including costs 
associated with entering this Contest, but in no event attorneys’ fees; and c) under no 
circumstances will entrant be permitted to obtain awards for, and entrant hereby waives all 
rights to claim, indirect, punitive, incidental and consequential damages and any other 
damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and any and all rights to have damages 
multiplied or otherwise increased. To the extent permitted by the applicable legislation, Entrants 
agree that the statute of limitations for asserting any claims shall be a period of one (1) year 
from the time the cause of action accrued, or the cause of action shall be forever barred. In any 
case, the Courts of Athens, Greece shall have exclusive jurisdiction and venue for hearing and 
resolving any and all disputes, claims and causes of action arising out of or connected with this 
Contest or any prize awarded.  
 
11. DATA PROTECTION: Any personally identifiable information collected during an 
Entrant’s participation in the Contest will be collected by Sponsor or its designee and used by 
Sponsor, its affiliates, designees, agents and marketers for purposes of the proper 
administration and fulfillment of the Contest. The Entrant represents and warrants that any 
person who appears in the Video and/ or is identified in the Video has granted the Entrant his 
consent for the collection and use of his personal data, including but not limited to his image, for 
the purposes of the Contest and in accordance with these Official Rules. Any personal data 
collected for the purposes of the Contest may be transferred outside the EU, in accordance with 
the terms and conditions of the applicable legislation. In case the Entrant and/ or any third party, 
whose data are collected during an Entrant’s participation in the Contest, wishes to exercise his 
rights relating to the collection and process of his personal data, including those under articles 
12 and 13 of law 2472/1997 (right of access and right of objection) he may contact the Sponsor 
through mail, e-mail or telephone: PEPSICO IVI LTD, 22nd km Athens – Lamia National, 145 65, 
Greece, Lia Dakanali@pepsico.com  and 0030 210 6699000. 
 
12. PUBLICITY RIGHTS: By participating in the Contest and/or accepting a prize, each 
Entrant agrees to allow the Released Parties and/or their respective designee the perpetual 
right to use his or her name, biographical information, photos and/or likeness, Videos and 
statements/blogs (and if declared a winner, the winner’s address) for contests/sweepstakes 
trade, commercial, advertising and publicity purposes, at any time or times, in all media now 
known or hereafter discovered, including live television, worldwide, including but not limited to 
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on the World Wide Web and Internet, without notice, review or approval and without additional 
compensation except where prohibited by law.  
 
13. WINNER WAIVER OF CLAIMS:  By accepting a Contest prize, a winner agrees to 
voluntarily waive, release and relinquish any and all claims, damages, losses, expenses, 
remedies, demands, debts, obligations, causes of action and/or claims for relief (collectively 
“Claims”) that a winner may have against the Released Parties and agrees to discharge, to 
indemnify and hold harmless the Released Parties from all Claims arising out of or relating to 
the Contest and/or a Contest prize, including but not limited to Claims for bodily injury, personal 
injury, emotional distress, property damage, or death and/or dismemberment (collectively 
“Damages”) occurring to a winner or others. In addition, by accepting a prize, a winner agrees to 
be responsible to research the details about a prize including any inherent dangers associated 
with a prize and as a result agrees to accept personal responsibility for any such dangers and 
any resulting Damages.  
 
14. GENERAL: Any attempted form of participation in this Contest other than as described 
herein is void. If it is discovered or suspected at Sponsor’s sole discretion that an Entrant has 
registered or attempted to register more than once using multiple email addresses, multiple 
identities, multiple accounts, proxy servers or like methods, all of that Entrant’s entries will be 
declared null and void, and that Entrant will be ineligible to win a prize. Also, if it is discovered 
that any Entrant attempts to receive additional entries in excess of the stated limitation, that 
Entrant may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified from the Contest. In the event of a 
dispute as to the identity of a winner, the winning entry will be declared made by the person who 
appears in the Video (subject to compliance with the herein described requirements and 
restrictions). Sponsor reserves the right to disqualify any participation in the contest to any 
individual found, in its sole opinion, to be tampering with the operation of the Contest (including 
but not limited to any actions affecting the public voting mechanism), to be acting in violation of 
these Official Rules or to be acting in an unsportsmanlike manner or with the intent to disrupt 
the normal operation of a contest. Any use of robotic, automatic, macro, programmed, third-
party or like methods to participate in any way in the Contest may void any attempted 
participation effected by such methods and the disqualification of the individual utilizing the 
same. CAUTION AND WARNING: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE ANY 
WEBSITE, THE PAGE, OR TO UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THIS 
CONTEST IS A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. SHOULD SUCH AN 
ATTEMPT BE MADE, THE SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES OR 
OTHER REMEDIES FROM ANY SUCH PERSON(S) RESPONSIBLE FOR THE ATTEMPT TO 
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. All entries, Video and/or materials submitted 
become the property of Sponsor and will not be returned. In the event of any conflict with any 
Contest details contained in these Official Rules and Contest details contained in any Contest 
promotional materials/notifications, the details of the Contest as set forth in these Official Rules 
shall prevail.  
 
15. WINNER’S LIST: To obtain information about the winner, interested individuals should 
place a self-addressed, stamped business-sized envelope in an envelope and mail it to the 
Sponsor:  Attn: Legal. Winner’s list requests will only be accepted after August 1, 2016, and 
must be received by September 30, 2016. 

 
16. OFFICIAL LANGUAGE: The Official Rules drafted in English shall prevail over the 
Greek translation in case of discrepancies.   
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Trademarks: Facebook and the Facebook Logo are registered trademarks of Facebook, Inc. 
Instagram and the Instagram Logo are registered trademarks of Instagram, Inc. Twitter and the 
Twitter Logo are registered trademarks of Twitter, Inc. YouTube and Google+ and their 
respective logos are registered trademarks of Google, Inc. 


