
 

(English text follows) 
 
Όροι και Προχποκζςεισ καμπάνιασ οικονομικισ ενίςχυςθσ “Στθρίηω τον Ν.Ο.Λ.”, με τθν 
υποςτιριξθ τθσ UNICARS. 
   
1. Ο Ναυτικόσ Όμιλοσ Λεμεςοφ (εφεξισ ΝΟΛ), Σωματείο εγγεγραμμζνο ςτον Έφορο 
Σωματείων, (‘Διοργανωτισ’) προκθρφςςει καμπάνια οικονομικισ ενίςχυςθσ του Ομίλου, με 
τθν υποςτιριξθ τθσ UNICARS, και τίτλο “Στθρίηω τον Ν.Ο.Λ.” (εφεξισ Διαγωνιςμόσ’). 
2. Δικαίωμα υμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: το Διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όλοι οι 
μόνιμοι κάτοικοι τθσ Kφπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. 
3. Ρθτά δθλώνεται και διευκρινίηεται ότι από το Διαγωνιςμό εξαιροφνται οι εργαηόμενοι του 
ΝΟΛ, Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, εργαηόμενοι τθσ Unicars και των ςυνδεδεμζνων 
αυτών επιχειριςεων, κακώσ και οι ςφηυγοι και ςυγγενείσ των ανωτζρω μζχρι α’ βακμοφ. 
4. Διάρκεια του Διαγωνιςμοφ: Ωσ διάρκεια διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ορίηεται το χρονικό 
διάςτθμα από 10.01.2021, ώρα *12.00+ ζωσ και 31.03.2021 ώρα *12.00+ (‘Διάρκεια’).*Η 
διάρκεια διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ μεταφζρεται από τισ 31 Μαρτίου ςτισ 3 Μαΐου 2021, 
ώρα *12.00]. 
5. Αρικμόσ Λαχνών Ενίςχυςθσ: Θα διατεκοφν ςυνολικά 1200 λαχνοί, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ 
διάρκειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο 4.   
6. Σρόποσ υμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό Κλθρώςεισ: Με τθν επιφφλαξθ των όρων του παρόντοσ 
κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό εξαςφαλίηοντασ λαχνό, ι/και 
λαχνοφσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, που διακζτει ο ΝΟΛ. Ωσ ςυμμετοχζσ νοοφνται οι κάτοχοι 
λαχνοφ ι/και λαχνών ςτιριξθσ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ διάρκειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ 
ορίηεται ςτο ςθμείο 4. 
7. Η Κλιρωςθ κα αναδείξει ζνα (1) νικθτι. Από τθν κλιρωςθ κα αναδειχκεί και ζνασ (1) 
επιλαχόντασ. Η κλιρωςθ κα γίνει ςτισ 02.04.2021. *Η κλιρωςθ μεταφζρεται από τισ 2 
Απριλίου ςτισ 7 Μαΐου 2021. 
8. Δώρο:  VW T-Cross Trendline 1.0TSI 110PS DSG αξίασ €19.130. Σο αυτοκίνθτο που 
απεικονίηεται ςτα υλικά τθσ επικοινωνίασ του διαγωνιςμοφ, δεν είναι αυτό που κα παραλάβει 
ο νικθτισ, αναφορικά με το χρώμα, τθν ζκδοςθ και τον εξοπλιςμό. 
9. Ενθμζρωςθ για Παράδοςθ των Δώρων: Ο νικθτισ κα ενθμερωκεί τθλεφωνικά και το όνομα 
του  κα αναρτθκεί ςε ςχετικό άρκρο του ΝΟΛ ςτα ΜΜΕ και ΜΚΔ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
υπό το άρκρο 7 ανωτζρω. ε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με τον νικθτι 
του Διαγωνιςμοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) θμερολογιακών θμερών από τθ λιξθ 
του Διαγωνιςμοφ ι ςε περίπτωςθ που ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κρικεί ότι θ ςυμμετοχι 
του δεν ιταν ζγκυρθ, το πρόςωπο αυτό χάνει οριςτικά το δικαίωμά του επί του ςχετικοφ 
Δώρου, το οποίο γεννάται ςτον επιλαχόντα που κα ζχει αναδειχκεί από τθν κλιρωςθ. 
10. Ευκφνθ Διοργανωτι: Ο Διοργανωτισ δε κα ευκφνεται για πραγματικά ελαττώματα που 
τυχόν εμφανιςκοφν ςτο Δώρο, δεδομζνου ότι θ ευκφνθ του Διοργανωτι περιορίηεται ςτθν 
παράδοςθ του δώρου ςτουσ νικθτζσ. ε κάκε περίπτωςθ θ ευκφνθ του Διοργανωτι κα 



 

περιορίηεται ςτθν αξία του δώρου και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα εκτείνεται ςε τυχαία 
γεγονότα ι γεγονότα ανωτζρασ βίασ. 
11. Σο Δώρο που κα δοκεί ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ είναι προςωποπαγζσ και δεν 
ανταλλάςςεται με χριματα οφτε είναι δυνατό να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι του με άλλα 
προϊόντα ι δώρα. 
12. Διευκρινίηεται ότι ο Διοργανωτισ ουδζν κόςτοσ καλφπτει, το οποίο ενδεχομζνωσ 
δθμιουργθκεί ςτο πρόςωπο των νικθτών εκ τθσ αξιοποίθςθσ του Δώρου πζραν των 
αναφερομζνων ςτο παρόν. 
13. Οι Νικθτζσ παραχωροφν ςτο Διοργανωτι το δικαίωμα δθμοςίευςθσ του ονόματόσ τουσ και 
φωτογραφικό υλικό για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ, χωρίσ αμοιβι. 
14. το πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ ο Διοργανωτισ κα τθριςει αρχείο με τα 
προςωπικά δεδομζνα των υμμετεχόντων που αναφζρονται ανωτζρω (ονοματεπώνυμο και 
αρικμό κινθτοφ τθλεφώνου), τα οποία δε κα αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ, παρά 
μόνο για ςκοποφσ τθσ κλιρωςθσ και ειδοποίθςθσ των νικθτών. Η ςυμμετοχι κάκε 
διαγωνιηόμενου ςτο Διαγωνιςμό και θ γνωςτοποίθςθ των ςτοιχείων του ςτον Διοργανωτι 
αποτελεί ρθτι ςυγκατάκεςι τουσ για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτών από 
τον Διοργανωτι και/ι τουσ ςυνεργάτεσ του προσ ςκοπό τθσ κλιρωςθσ και μόνο. Η διαχείριςθ 
αυτι των δεδομζνων κα πραγματοποιείται εντόσ του νομικοφ πλαιςίου και υπό τισ εγγυιςεισ 
που κζτει ο Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR) και θ εκάςτοτε εςωτερικι 
νομοκεςία. Σα προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων κα διαγραφοφν ςε μια εβδομάδα με 
τθν αποπεράτωςθ του Διαγωνιςμοφ. 
15. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των ανωτζρω 
όρων και προχποκζςεων. 
16. Mε τθν υποβολι των δεδομζνων, ο χριςτθσ επιβεβαιώνει ότι ζχει διαβάςει και 
ςυμφωνιςει με τουσ Όρουσ και Προχποκζςεισ που διζπουν τθ ςυγκεκριμζνθ προωκθτικι 
ενζργεια, όπωσ και τθν Πολιτικι Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων του Ναυτικοφ Ομίλου 
Λεμεςοφ, όπωσ δθμοςιεφεται διαδικτυακά ςτθν ιςτοςελίδα www.limassolnauticalclub.com και 
ςυμπλθρώνει τουσ παρόντεσ όρουσ. 
 
 
  



 

 
Terms and Conditions of the fundraiser campaign "Support the L.N.C", powered by UNICARS. 
 
1. The Limassol Nautical Club (hereinafter L.N.C.), an Association registered at the Registrar of 
Associations, (‘Organiser’) announces a Club fundraiser campaign, with the support of 
UNICARS, titled “Support the L.N.C.”. (hereinafter 'the Competition'). 
2. Right to Participate in the Competition: All permanent residents of Cyprus over eighteen (18) 
years old can participate in the Competition. 
3. It is explicitly stated and clarified that the employees of the LNC, Members of the Board of 
Directors, employees of Unicars and these affiliated companies, as well as their spouses and 
relatives up to the first degree are excluded from the Competition. 
4. Duration of the Competition: The duration of the Competition is defined as the period from 
10.01.2021, time *12.00+ to 31.03.2021 time *12.00+ (‘Duration’). *The duration of the 
competition is extended from March 31st to May 3rd 2021 time [12.00]. 
5. Number of Lottery Tickets: A total of 1200 lotteries will be issued, within the estimated 
duration of the competition, as stated under point number 4. 
6. How to participate in the Lottery: Subject to the present terms, any interested party may 
participate in the Competition by securing a lottery ticket, and/or tickets, provided by the LNC. 
Participants are defined as the holders of lottery ticket(s) during the estimated duration of the 
competition, as defined under point 4. 
7. The Lottery will draw one (1) winner and one (1) runner-up. The Lottery draw will take place 
on 02.04.2021. *The lottery is being moved from April 2nd to May 7th 2021. 
8. Prize: VW T-Cross Trendline 1.0TSI 110PS DSG worth €19.130. The car presented in the 
communication material of the competition, is not what the winner will receive, in terms of 
color, edition and equipment. 
9. Information on Prize Delivery: The winner will be informed by phone and his name will be 
announced in the official LNC Press Release in the Media and Social Media, in accordance with 
the provisions of article 7 above.  In case the winner of the Competition cannot be reached, 
within a period of five (5) calendar days, from the completion of the Competition, or in the case 
that his/her participation was considered as invalid, at any point, this participant permanently 
loses his/her right to the competition Prize.  Subsequently, the Prize will be given to the runner-
up that will be drawn. 
10. Organiser’s Responsibility: The Organiser will not be held liable for any actual defects that 
may occur in the Prize, as the Organiser's responsibility is limited to delivering the prize to the 
winner. In any case, the responsibility of the Organiser will be limited to the value of the Prize 
and in no case will it extend to accidental or ‘force majeure’ incident. 
11. The Competition Prize is non-transferrable, and it is not to be exchanged for money, nor can 
it be replaced with other products or gifts. 
12. It is clarified that the Organiser will not cover any costs, which may arise from the utilisation 
of the Prize, towards the winner, other than those mentioned in the present document. 



 

13. The Winners grant the Organiser the right to publish their name and photographic material 
for advertising purposes, at no charge. 
14. In the context of this Competition, the Organiser will keep records of the personal data of 
the Participants as mentioned above (name and mobile phone number), which will not be 
processed, except for the purpose of the Lottery draw and for notifying the winners.  The 
participation of each competitor in the Competition, and the disclosure of his/her data to the 
Organiser, is their explicit consent for the collection and processing of this data by the 
Organiser and/or his associates for the Lottery purposes only. The data processing will take 
place within the legal framework and under the guidelines set by the European Data Protection 
Regulation (GDPR) and the respective national legislation.  The personal data of the participants 
will be erased within a week after the completion of the Competition. 
15. Participation in the Competition implies the unconditional acceptance of all the above 
terms and conditions. 
16. By submitting his/her data, the user confirms that he/she has read and agreed to the Terms 
and Conditions governing this promotion, as well as the Privacy Policy of the Limassol Nautical 
Club, as published online at www.limassolnauticalclub.com which concludes these terms. 


