
Μεγάλος διαγωνισμός του Mediterranean College με δώρο ένα ταξίδι στο Λονδίνο! 

 
Redefine Success – London Is Calling 

 
Το Mediterranean College, το 1ο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο στην Ελλάδα, εφεξής 
«Διοργανωτής», διοργανώνει μεγάλο διαγωνισμό με έπαθλο ταξίδι για 2 άτομα στο Λονδίνο, 
για 2 διανυκτερεύσεις, μέγιστης αξίας 500€.   
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Ρητά διευκρινίζεται ότι: 

• Η επιλογή των ημερομηνιών διεξαγωγής του ταξιδιού γίνεται από τον διοργανωτή 

και εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα, οι εορτές και οι αργίες. 

• Αναλυτικά το δώρο περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια για το Λονδίνο μετ’ 
επιστροφής, καθώς και 2 διανυκτερεύσεις. 

• Ως διάρκεια για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 
Πέμπτη 1 Αυγούστου έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, στις 21.00.  

• Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία του Mediterranean 
College, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.  

• Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Mediterranean 
College, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές του 
Mediterranean College, που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των 
εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα. 

• Η επικοινωνία με το νικητή για την παραλαβή του δώρου θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms από το Mediterranean College, στα 
στοιχεία που ο ίδιος έχει δηλώσει. 

• Το ταξίδι είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να 
ζητηθεί η αντικατάστασή του. 

• Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής 
διάρκειας του διαγωνισμού ή αλλαγής των δώρων του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής 
διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι 
να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων σε 
περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει 
αντίκειται με οποιοδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα 
συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα του 
Διοργανωτή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και 
έθιμα, κ.λ.π. 

 
 
 
 
 
 
 
 


