
Όροι Διαγωνισμού WBS & Mybet

1. Η «WEB BUSINESS SERVICES I.K.E.» (καλούμενη εφεξής WBS ή διοργανωτής), διοργανώνει 
διαγωνισμό στις ιστοσελίδες της (betarades.gr, bethome.gr, liveagones.gr, casinoslot.gr, 
casinohome.gr, livecasino.gr, casinogreece.gr), στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι 
και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, ενώ 
εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της WBS, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ 
βαθμού.

2. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή και κατάθεση στην εταιρία Mybet και 
να στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου το ψευδώνυμο (username) που καταχώρησε κατά την 
εγγραφή του στην εν λόγω εταιρία.  Ο συμμετέχων με την εγγραφή του στο διαγωνισμό 
συμφωνεί να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω e-mail από τις ιστοσελίδες της WBS.

3. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί από τους ιδίους θα 
καταχωρούνται σε αριθμητική λίστα από τον Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων http://www.randomizer.org/ τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και 
την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των 
νικητών. Τα ονόματα που θα αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα είναι οι νικητές του 
διαγωνισμού. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία κοινού εφόσον το 
επιθυμεί.

4. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 10/01/2018 έως 28/2/2018. Ο Διοργανωτής διατηρεί το 
δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι 
θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 6 Mαρτίου 2018 και τα αποτελέσματα αυτής θα 
ανακοινωθούν σε άρθρα των ιστοσελίδων της WBS. Η κλήρωση θα αναδείξει 20 νικητές, οι οποίοι 
θα κερδίσουν ένα iPhone 8, δύο iPad Mini, τρεις δωροεπιταγές για αθλητικά είδη αξίας 100, 75 & 
50 ευρώ και δεκατέσσερις μπλούζες/φούτερ της εταιρίας Mybet. Οι νικητές θα λάβουν 
ενημέρωση στο e-mail που έχουν δώσει. Αν κάποιος νικητής/ τρια δεν επικοινωνήσει με τον 
Διοργανωτή εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων, χάνει το δικαίωμα του δώρου 
και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής. 

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να 
επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, 
τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης 
μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της 
υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο 
και την ευθύνη του Διοργανωτή.

7. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το 
διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.


