ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Εσύ.Εγώ.chillbox και φύγαμε”

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΙΛMΠΟΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ
ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ-ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΛΜΠΟΞ
Α.Ε.» που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Δωδώνης, αρ. 31 (εφεξής η «Διοργανώτρια»)
διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα, υπό τον τίτλο
«Εσύ.Εγώ.chillbox και φύγαμε» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με την υποστήριξη της
διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Ν.ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙAΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «JNL+», που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Καρτάλη, αρ. 4, (εφεξής η «Διαφημιστική»). Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος
και η ευθύνη της Διαφημιστικής περιορίζεται και εξαντλείται στην παροχή της ηλεκτρονικής
υποδομής μέσω του σχεδιασμού και της παροχής ηλεκτρονικής εφαρμογής και της
διαχείρισης των σελίδων Chillbox στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης Facebook, Instagram &
Youtube.

1. Διάρκεια
Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 19/06/2018 έως και τις 30/7/2018 (εφεξής η
«Διάρκεια»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που διέπεται από τους παρόντες όρους έχουν όσοι
διαμένουν στην Ελλάδα, είναι άνω των 13 ετών και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
παρόντες όρους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό το προσωπικό της
Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, των εταιρειών ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ και CHILLBOX
GLOBAL, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού. Επίσης
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι των καταστημάτων chillbox,
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω εργαζομένων και ιδιοκτητών και
υπαλλήλων α’ βαθμού, καθώς και οι εργαζόμενοι με κάθε είδους σχέση εργασίας (όπως πχ
με σύμβαση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, έργου)
στην εταιρεία «MANESSIS TRAVEL» (δωροθέτης), καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α’
βαθμού.
3. Τρόπος Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων από τα καταστήματα
chillbox. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που διέπεται από τους παρόντες όρους,
έχουν όλοι οι χρήστες του Facebook, μόνο εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα, είναι άνω των
13 ετών και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό κάνοντας Like στο post του Διαγωνισμού, Like στη
σελίδα της Chillbox και ανεβάζοντας φωτογραφία του, την οποία έχει τραβήξει μέσα σε
οποιοδήποτε κατάστημα chillbox μπροστά από το σχετικό εικαστικό που θα υπάρχει
τοποθετημένο σε όλα τα καταστήματα, στην ιστοσελίδα chillbox.gr. Στο στάδιο αυτό η
παραπάνω ιστοσελίδα θα του ζητά τη συμπλήρωση των εξής στοιχείων του:
ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
προκειμένου κατά το στάδιο της ανάδειξης των νικητών να επικοινωνήσει μαζί τους κατά
τους ορισμούς του άρθρου 4 παρ.2 κατωτέρω.
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Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πάνω από μία φορά
αποστέλλοντας νέα φωτογραφία και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, αλλά μπορεί να
αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής.
4. Δώρα
4.1. Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι τέσσερα (4) ταξίδια (αεροπορικά και διαμονή),
προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΤΞΕ» και διακριτικό τίτλο «Manessis Travel» που εδρεύει στη Φιλελλήνων 4, στην
Αθήνα, 10557 για 2 άτομα, για 3 ημέρες (2 διανυκτερεύσεις) στις πόλεις: Σικελία,
Βενετία, Παρίσι και Ντουμπάι (εφεξής τα «Δώρα»). Τα ανωτέρω ταξίδια θα κληρωθούν
ως εξής:
a. 2 ταξίδια στις 09/7/2018
b. 2 ταξίδια στις 30/07/2018
4.2 Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή τους με άλλα, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Τα
Δώρα είναι μεταβιβάσιμα σε πρόσωπο της επιλογής του νικητή και στην περίπτωση αυτή ο
νικητής θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου
του με σχετική υπεύθυνη δήλωση και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
4.3 Τα ταξίδια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
της ανάδειξης του νικητή και κατόπιν διαθεσιμότητας.
4.4 H Διοργανώτρια δε θα φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις παραλαβής
των δώρων.
5. Κληρώσεις
Οι καταναλωτές που έχουν αποστείλει φωτογραφία τους στην ιστοσελίδα chillbox.gr
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3, συμμετέχουν στις κατωτέρω κληρώσεις
διεκδικώντας τα αναφερόμενα δώρα:
5.1 Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) κληρώσεις, στις 09/07/2018 και 30/07/2018. Κάθε
κλήρωση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής
(Καρτάλη 4, Αθήνα 11528). Σε κάθε κλήρωση θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι συμμετοχές
από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού έως και τις 00:00 της προηγούμενης της
κληρώσεως ημέρας. Από κάθε κλήρωση θα αναδειχτούν ένας (1) νικητής και τρεις (3)
επιλαχόντες, για το κάθε ταξίδι.
5.2 Υπεύθυνη για τη διαδικασία της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών είναι
αποκλειστικώς η Διαφημιστική. Στη συνέχεια η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με τους
αναδειχθέντες νικητές αποστέλλοντάς τους μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
την οποία έχουν δηλώσει στο Διαγωνισμό.
5.3 Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή εντός 24 ωρών από
την ανάδειξή του στην κλήρωση, νικητής αναδεικνύεται ο πρώτος επιλαχών και ούτω
καθεξής. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της CHILLBOX
www.chillbox.gr
καθώς
και
στην
σελίδα
της
στο
Facebook,
https://www.facebook.com/ChillboxFrozenYogurt/.. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι
συμμετέχοντες δίδουν την συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία
των στοιχείων τους ή για οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση (δελτίο τύπου κλπ), ή επεξεργασία
κρίνει απαραίτητη κατά τη διακριτική της ευχέρεια της Διοργανώτριας.
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6. Τρόπος απόδοσης των Δώρων
6.1 Τα Δώρα θα αποδίδονται από τη Διοργανώτρια στους εκάστοτε αναδειχθέντες νικητές
κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους. Στο σημείο αυτό θα ζητούνται από τον νικητή αντίγραφα
της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατήριου του, νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα
πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με courier στη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που ο
νικητής είναι κάτω των 13 ετών, θα ζητείται επιπλέον συναίνεση του ασκούντος τη γονική
μέριμνα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του (από Κ.Ε.Π. ή άλλη υπηρεσία), καθώς
και υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι ο υπογράφων τη
συναίνεση είναι όντως ο ασκών τη γονική μέριμνα.
Οι νικητές θα καλούνται να υπογράφουν και δήλωση παραλαβής του Δώρου, την οποία θα
αποστέλλει ηλεκτρονικά η Διοργανώτρια στον νικητή και αυτός θα πρέπει να την
επιστρέφει ηλεκτρονικά στην Διοργανώτρια.
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρεία με courier, ή να φέρονται
αυτοπροσώπως, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επικοινωνίας με
τον νικητή.
6.2 Κατά την παραλαβή των Δώρων οι νικητές και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα, όπου
απαιτείται, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα, ή το ισχύον
διαβατήριο τους. Οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να
εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική
υπεύθυνη δήλωση και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
6.3 Οι Νικητές συναινούν ότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης θα
φωτογραφηθούν/και βιντεοσκοπηθούν σε τόπο, τρόπο και χρόνο επιλογής της
Διοργανώτριας.
6.4 Διευκρινίζεται ότι τα Δώρα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ
άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.

7.

Περιπτώσεις αποκλεισμού / ακύρωσης ανάδειξης νικητή

7.1 Αποκλεισμός κάποιας συμμετοχής είναι δυνατός σε οποιοδήποτε στάδιο του
Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ή/και θα προσκομίσουν ψευδή
στοιχεία καθώς και σε περίπτωση συμμετοχής που αντίκειται στους όρους του
Διαγωνισμού, στην κείμενη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη. Για τους ίδιους λόγους είναι
δυνατή και η ακύρωσης ανάδειξης νικητή.
7.2.
Η ανάδειξη νικητή μπορεί να ακυρωθεί επιπλέον στις παρακάτω περιπτώσεις:
I.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η γονική
συναίνεση (όταν αυτή απαιτείται, λόγω ηλικίας του νικητή)
II.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία, εντός 24 ωρών, με τον
εκάστοτε νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο δηλώθηκε συμμετοχή στο
Διαγωνισμό.
III.
Στην περίπτωση που τα αποδεικτικά στοιχεία που θα ζητηθούν δεν προσκομιστούν
στη Διοργανώτρια εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση ακύρωσης της ανάδειξης νικητή κάποιας εκ των κληρώσεων, η Διοργανώτρια
διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει νέο νικητή τον πρώτο αναπληρωματικό της αντίστοιχης
κλήρωσης και ούτω καθεξής.
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8. Προσωπικά Δεδομένα
Η Διοργανώτρια σας ενημερώνει ότι η ίδια ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή / και η
Διαφημιστική κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ως εκτελούσα την επεξεργασία θα
επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια
του ν. 2472/1997 και του υπ' αριθμ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής "ΓΚΠΔ"), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή
του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των τυχερών, την επικοινωνία μαζί τους και την απόδοση
των Δώρων σε αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, μόνη η δήλωση συμμετοχής στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την εκ των προτέρων ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής
και ανεπιφύλακτης συναίνεσης σας, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό σας,
το τηλέφωνό σας, το email σας και η φωτογραφία που θα έχετε ανεβάσει σε αρχείο που θα
δημιουργηθεί και τηρηθεί από τη Διοργανώτρια ή και τη Διαφημιστική κατά τα ανωτέρω.
Επίσης, οι τυχεροί, με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, παραχωρούν τη συναίνεσή τους
στη Διοργανώτρια ή και στη Διαφημιστική για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός τους
και της εικόνας τους, καθώς και ηχητικών παραστάσεων και βιντεοσκοπήσεων για
διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει
σε αυτήν ή και στη Διαφημιστική το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει κατά τη
διακριτική της ευχέρεια για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τον κατάλογο των
τυχερών, τη σχετική φωτογραφία που ανέβασαν και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει
οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο, ηχητικές παραστάσεις και βιντεοσκοπήσεις σχετικό
με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων σε όλους τους νικητές και την πάροδο πέντε (5)
μηνών από την ημερομηνία των κληρώσεων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των
συμμετεχόντων ή/και των τυχερών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
Ακόμη, η Εταιρεία μας εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά
μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από
την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει
το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία
πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
Σε κάθε δε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα
κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,
καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης
ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής
(«δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των
δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάςυπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός
εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας
προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία
δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες λαμβανομένης υπόψη της
πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.
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Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η
οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό
την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο
νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των
προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διοργανώτρια στο τηλ 210
6071332, Fax 210 6032674, email: dpo@chillbox.gr.
9.
Λοιποί όροι
9.1
Τα Δώρα δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με
άλλα. Ρητά αναφέρεται ότι, οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή των Δώρων
ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση αυτών, καθώς επίσης και τυχόν
νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου τον εκάστοτε νικητή. Μετά την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα,
κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
9.2.
Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές στο πλαίσιο των οποίων έχουν
παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.
9.3.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά
την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες
όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις
αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και
οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες
δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή
δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες,
δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή
καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.
9.4.
Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού βρίσκονται
κατατεθειμένοι στο συμβολαιογράφο Αθηνών Ευαγγελία Τρέζου-Διαμαντοπούλου και θα
παραμένουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.chillbox.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
τροποποίησής τους, θα ενημερώνονται άμεσα.
9.5
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στα πλαίσια
αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των
παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.
9.6
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο
διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι
το Ελληνικό Δίκαιο.
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10.

Συμμετέχοντα καταστήματα

Τα καταστήματα CHILLBOX που συμμετέχουν στον παρόν Διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
ΠΕΡΙΟΧΗ
Αγ. Παρασκευή
Άρτα
Βόλος
Βόλος - Μηλίνα
Ερέτρια
Ερμού
Ζάκυνθος
Ζωγράφου
Θάσος
Θεσσαλονίκη - Εύοσμος
Καβάλα
Καλαμάτα - παραλία
Κατερίνη
Κομοτηνή
Κρήτη - Ηράκλειο, Λιοντάρια
Κρήτη - Χανιά
Κρήτη - Χερσόνησος
Κως
Λάρισα
Λευκάδα
Λουτράκι
Μαρίνα Φλοίσβου
Ναύπλιο
Ν. Ψυχικό
Πλαταμώνας
Πρέβεζα
Σάμος
Σπάρτη
Σπάτα (Smart Park)
Tρίπολη
Χαλκίδα
Χαλκιδική - Ν. Καλλικράτεια
Ρέθυμνο
Αγ. Νικόλαος
Πάργα
Χαλάνδρι
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