
 

 

 Demo Challenge 

Η εταιρεία με την επωνυμία «RUN4MORE I.K.E.» και το διακριτικό τίτλο «RUN4MORE» (εφεξής «εταιρεία»), 
με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») μέσω του mobile app 
της που βρίσκεται σε play store και app store. 
 

A. Στόχος 
Στόχος του Challenge είναι να παρακινηθούν οι χρήστες του app ώστε να αυξήσουν την φυσική τους 
δραστηριότητα. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα δοθούν ως κίνητρα, δώρα συνεργατών με την 
μορφή κλήρωσης.  
Ταυτόχρονα, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού τυχόν bug που μπορεί να υπάρχουν στην εφαρμογή. 
 
Η εταιρεία, κατά την διάρκεια και το πέρας του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα μετρώντας 
μερικές από τις παρακάτω παραμέτρους: 

▪ Αριθμός χρηστών που συμμετέχουν. 
▪ Αριθμός χιλιομέτρων (συνολικός & ανά χρήστη). 
▪ Αριθμό χρηστών που είναι ενεργοί καθημερινά. 
▪ % αύξησης της φυσικής δραστηριότητας των χρηστών κατά την διάρκεια του challenge. 
▪ % διατήρησης του της φυσικής δραστηριότητας των χρηστών με το πέρας του challenge. 

 
1Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της χώρας, τα δημητριακά του μήνα, δωροεπιταγές κ.α. 

Β.Τεχνικές λεπτομέρειες Challenge 
▪ Διάρκεια διαγωνισμού: 27 Μαΐου 2022 έως 12 Ιουνίου 2022 
▪ 2x πόντοι φυσικής δραστηριότητας τις ημέρες του διαγωνισμού 
▪ 1 χλμ. = 200 πόντοι = 1 συμμετοχή 

 

Γ. Όροι συμμετοχής challenge 
Γ.1. Όροι διαγωνισμού 
 

1. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι οι χρήστες που έχουν λογαριασμό στο mobile app της Run4More. 
2. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι και τα στελέχη της εταιρείας όπως και οι α’ βαθμού 

συγγενείς  και οι σύζυγοι τους. 
3. Το ανώτατο όριο συμμετοχών ανά χρήστη ορίζεται στις εξήντα (60) συμμετοχές. 
4. Κάθε χρήστης μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο. 
5. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και μέχρι και τον Αύγουστο 2022 η Run4More θα καταρτίσει 

προσωρινούς πίνακες κατάταξης των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε όλα 
τα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας (website, facebook, instagram, linkedin). 

6. Η Run4More θα επικοινωνήσει μέσω email με τους νικητές προκειμένου να προγραμματίσει την 
παράδοση των δώρων.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.softweb.runformore
https://apps.apple.com/gr/app/run4more/id1609261873


7. Το email επικοινωνίας του χρήστη ορίζεται ως το email που έχει δηλώσει στον λογαριασμό του στην 
εφαρμογή.  

8. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην εταιρεία γραπτός εντός πέντε (5) ημερολογιακών 
ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού email τότε χάνει τα δικαιώματά του επί του δώρου. Σε 
αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο δώρο μεταφέρεται στον επόμενο στην σειρά της κλήρωσης νικητής 
και η διαδικασία πραγματοποιείται εκ νέου σύμφωνα με την σειρά των όρων 5-7. 

9. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η 
αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα 
παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και 
ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων 
διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες 
ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. 

10. Η Run4More δύναται να αξιοποιήσει τα στοιχεία των νικητών (username, φυσική δραστηριότητα 
κλπ.) με σκοπό την διαφήμιση του διαγωνισμού και του σκοπού της.  

11. Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται πως η εφαρμογή της Run4More βρίσκεται σε 
δοκιμαστική φάση (βλέπε σκοπό του challenge) και υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης προβληματικών 
λειτουργιών κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Η εταιρεία δεσμεύεται να αναλάβει κάθε δυνατή 
ενέργεια για την κατά το δυνατόν άμεση επίλυσή τους ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση 
που αυτό δεν γίνει δυνατό πριν την λήξη του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δεν 
δικαιούνται κανενός είδος αποζημίωση από την διοργανώτρια εταιρεία στην παραπάνω περίπτωση.  

12. Περαιτέρω, η Run4More ή οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που παρέχουν τα δώρα του διαγωνισμού 
δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε 
ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς 
σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Run4More απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί 
οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

13. Κατά την διάρκεια του Challenge, ο πίνακας συμμετοχών ανά χρήστη/username θα είναι 
δημοσιευμένος στο www.run4more.gr. 

14. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους 
όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να 
παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Η εταιρεία δε 
φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν 
μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα 
και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της. 

15. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, 
αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν 
γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών 
μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Γ.2. Δώρα κλήρωσης 
Τα δώρα της κλήρωσης  παρουσιάζονται παρακάτω, σύμφωνα με την σειρά που θα δοθούν στους νικητές της 
κατάταξης. Η κατάταξή των δώρων γίνεται σύμφωνα με την αγοραστική τους αξία. 

http://www.run4more.gr/pre-launch-challenge/


 
 
 

Γ.3. Όροι δώρων κλήρωσης 
Η παράδοση των δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργάτη μεταφορών που 
θα ορίσει η διοργανώτριά εταιρεία. Μετά την παράδοση των δώρων η εταιρεία και οι συνεργάτες της δεν 
δύναται να αντικαταστήσουν τα δώρα σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής. Τα δώρα 
παραδίδονται στην διεύθυνση που θα υποδείξει γραπτώς ο νικητής στην διοργανώτρια εταιρεία, 
αποκλειστικά και μόνο εντός Ελλάδας. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Δωροεπιταγές ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 250€. Οι δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
αγορές προϊόντων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από καταστήματα υπό τα σήματα της εταιρείας «ΑΛΦΑ 
– ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα 
και ούτε δυνατή η αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής. Κατά την 
προσκόμιση των δωροεπιταγών δεν διενεργείται κανένας έλεγχος και ο κομιστής αυτών τεκμαίρεται 
και νόμιμος κάτοχος. 

2. Πέντε (5) διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο Nepheles Studios στην Σκόπελο. Το δώρο μπορεί να 
εξαργυρωθεί μέσω τηλεφωνικής κράτησης, την περίοδο μεταξύ 13/09/2022 έως 30/9/2022 κατόπιν 
διαθεσιμότητας. 

3. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο Agriolykos Pension στην Ικαρία. Το δώρο μπορεί να 
εξαργυρωθεί μέσω τηλεφωνικής κράτησης, την περίοδο μεταξύ 15/09/2022 έως 30/9/2022 κατόπιν 
διαθεσιμότητας. 

4. Δύο (2) διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο A&D Apartments στο Πόρτο Ράφτη. Το δώρο μπορεί να 
εξαργυρωθεί μέσω τηλεφωνικής κράτησης, την περίοδο μεταξύ 01/09/2022 έως 28/02/2023 κατόπιν 
διαθεσιμότητας. 

5. Δύο (2) διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Lighthouse (Faros) στο Μυλοπόταμο Πηλίου. 
Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί μέσω τηλεφωνικής κράτησης, την περίοδο μεταξύ 01/09/2022 έως 
30/09/2022 κατόπιν διαθεσιμότητας. 

 
 
Για όσα δώρα δεν αναγράφονται ειδικοί όροι στο παρόν άρθρο ισχύουν οι γενικοί όροι του διαγωνισμού. 

 

Θέση νικητή Δώρο

1 iPhone 13 6.1' 128 GB  (μαύρο)

2 Huawei Watch GT 2 Sport Stainless Steel 46mm Αδιάβροχο με Παλμογράφο (Matte Black)

3 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα στο Nepheles Studios στην Σκόπελο

4 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα στο Agriolykos Pension στην Ικαρία

5 Δύο (2) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα στο A&D Apartments στο Πόρτο Ράφτη

6 Δύο (2) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα, με πρωινό στο ξενοδοχείο Lighthouse (Faros) στο Μυλοπόταμο Πηλίου.

7 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 50€ 

8 JBL Tune 510BT Ασύρματα Bluetooth On Ear Ακουστικά Μαύρα

9 Δημητριακά Nestle Fitness®. Τέσσερα (4) ΤΜΧ Δημητριακά 375g & τέσσερις (4)  συσκευασίες μπάρες δημητριακών 

10 Δημητριακά Nestle Fitness®. Τέσσερα (4) ΤΜΧ Δημητριακά 375g & τέσσερις (4)  συσκευασίες μπάρες δημητριακών 

11 Δημητριακά Nestle Fitness®. Τέσσερα (4) ΤΜΧ Δημητριακά 375g & τέσσερις (4)  συσκευασίες μπάρες δημητριακών 

12 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

13 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

14 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

15 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

16 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

17 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

18 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

19 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

20 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

21 Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλου αξίας 20€ 

https://www.skopelosweb.gr/studios/nepheles?pgid=k873vquv-ae0423_d3ff9501fd3f49f7ad45e210a7635e93mv2
https://www.agriolykos.gr/
https://a-d-apartments.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://faroshotel.traveleto.com/


Γ.4. Δηλώσεις Συμμετεχόντων 
 
Κάθε χρήστης της εφαρμογής που αποκτά τουλάχιστον 1 συμμετοχή, αποδέχεται αυτόματα τους παραπάνω 
όρους. Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό 
δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το 
δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή 
άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την 
σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των 
χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια 
εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού 
τύπου, socialmedia. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να 
δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για 
διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο 
συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο 
συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση 
ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. 
Ο νικητής με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινεί και στη αναδημοσίευση της νίκης του στα προσωπικά 
του κοινωνικά δίκτυα. 
 

Δ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
Δ.1. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης 
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την αποστολή των δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών 
θα διαγραφούν πλην των δεδομένων που αφορούν την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ του 
διοργανωτή και των νικητών, τα οποία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι σχετικές 
νομικές υποχρεώσεις φύλαξης δεδομένων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. 
 

Δ.2. Αποδέκτες 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 
πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Run4More και διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις 
σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.  
Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Run4More θα βρείτε εδώ. 
 
 
 

https://run4more.gr/privacy-policy/

