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Επίσημοι Κανόνες, Όροι και Προϋποθέσεις του διαγωνισμού Endgame
Με τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε τμήμα του διαγωνισμού Endgame (εφεξής ο «Διαγωνισμός»)
αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των Επίσημων Κανόνων, Όρων και Προϋποθέσεων
που ακολουθούν (εφεξής οι «Επίσημοι Κανόνες»). Φέρετε δε την αποκλειστική ευθύνη να διαβάσετε
και να έχετε υπόψη σας τους Επίσημους Κανόνες σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι Επίσημοι
Κανόνες θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.endgamerules.com (εφεξής η «Επίσημη
Ιστοσελίδα») σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Οφείλετε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες προκειμένου η συμμετοχή σας
να είναι έγκυρη και να διατηρήσετε το δικαίωμα να λάβετε το έπαθλο. Τυχόν παραβίαση, απόπειρα
παραβίασης ή μη συμμόρφωση με τους Επίσημους Κανόνες ή με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία,
κανόνα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της νομοθεσίας περί
προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή περί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ή των όρων και
προϋποθέσεων χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης άδειας) (εφεξής η «Ισχύουσα Νομοθεσία»)
δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό σας από τον Διαγωνισμό και θεμελίωση της ευθύνης
σας δυνάμει της Ισχύουσας Νομοθεσίας.
Η τύχη δεν παίζει κανένα ρόλο στον Διαγωνισμό.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το μυθιστόρημα Endgame: Το Κάλεσμα αναφέρεται στην αναζήτηση ενός χαμένου κλειδιού. Ο
Διαγωνισμός αποτελείται από πολυάριθμους γρίφους και συναφή στοιχεία, ενώ η έντυπη και η
ηλεκτρονική έκδοση του μυθιστορήματος (εφεξής το «Βιβλίο») περιέχουν ορισμένα από τα στοιχεία και
τους γρίφους που θα χρησιμοποιηθούν στο Στάδιο 1 (όπως ορίζεται ακολούθως) του Διαγωνισμού.
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www.keplerfuturistics.com και να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που σας ζητούνται. Για τη
συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται (i) το Βιβλίο, (ii) πρόσβαση στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού,
και (iii) απλός διαδικτυακός λογαριασμός Google (έκδοση Standard). Η πρόοδός σας στον
Διαγωνισμό θα παρακολουθείται από την Third Floor Fun, LLC (εφεξής ο «Χορηγός»). Θα σας δοθεί
δε μια διεύθυνση ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό σας στον Διαγωνισμό. Για να μπορείτε να δείτε τις εν λόγω
πληροφορίες, θα πρέπει να συνδέεστε στον προσωπικό σας διαδικτυακό λογαριασμό Google.
Οι αγορές που ενδεχομένως πραγματοποιείτε σε σχέση με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που
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συνδέονται με το Βιβλίο δε θα σας διευκολύνουν να προχωρήσετε στον Διαγωνισμό. Για τη
συμμετοχή, ή τη νίκη, στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να
παίξετε τα παιχνίδια που προσφέρονται μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές σχετικά με το
Βιβλίο.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο Διαγωνισμός διενεργείται από τον Χορηγό. Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins Publishers L.L.C.
(εφεξής ο «Αμερικανός Εκδότης»), καθώς και κάθε άλλος εκδοτικός οίκος οποιουδήποτε άλλου
κράτους (εφεξής, από κοινού με τον Αμερικανό Εκδότη, οι «Εκδότες»), δεν εμπλέκεται στον
Διαγωνισμό με την ιδιότητα του συμμετέχοντα, του χορηγού ή του διαχειριστή, ούτε είναι με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
Τα στοιχεία που υπάρχουν στο Βιβλίο ενδέχεται να είναι χρήσιμα για την επίλυση των γρίφων του
Βιβλίου ή ενδέχεται να οδηγούν σε άλλους γρίφους που δεν περιέχονται στο Βιβλίο. Τα στοιχεία για
την επίλυση των γρίφων μπορεί να έχουν τη μορφή κειμένου ή να είναι οπτικές ενδείξεις, κωδικοί,
κρυπταλγόριθμοι ή/και υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε αποτελέσματα αναζήτησης, αποτελέσματα
εικόνας, βίντεο, γεωγραφικές συντεταγμένες, ανεξάρτητους δικτυακούς τόπους ή/και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το Βιβλίο ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως
στοιχεία για την επίλυση των γρίφων, οι οποίες όμως είναι πιθανό τελικά να μην είναι στοιχεία. Η
ευθύνη να αποφασίσετε ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες για την επίλυση των γρίφων του
Διαγωνισμού και ποιες όχι βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα διατεθούν τα
ίδια στοιχεία και οι ίδιοι γρίφοι (επισημαίνεται, πάντως, ότι τα στοιχεία και οι γρίφοι ενδέχεται να
διατεθούν σε ορισμένους συμμετέχοντες νωρίτερα από ό,τι σε άλλους, αναλόγως της ταχύτητας
επίλυσης των γρίφων από κάθε συμμετέχοντα, όπως εξηγείται ακολούθως). Οι ηχητικές εκδόσεις του
μυθιστορήματος δεν περιέχουν τις οπτικές ενδείξεις που είναι αναγκαίες για την επίλυση των γρίφων
του Διαγωνισμού.
Παρότι έχει ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που
παρέχονται από τον Χορηγό με γνώμονα την απρόσκοπτη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό,
ενδέχεται ορισμένοι γρίφοι και στοιχεία για την επίλυσή τους να φαίνονται ανακριβή ή εσφαλμένα.
Επίσης, κάποιες πληροφορίες μπορεί να φαίνονται χρήσιμες, αλλά να μην είναι τελικά στοιχείο για την
επίλυση του εκάστοτε γρίφου. Ενδέχεται, εντούτοις, να υπάρχουν και ακούσια σφάλματα. Ο Χορηγός
θα καταβάλει κάθε εύλογη, σε εμπορικό επίπεδο, προσπάθεια προκειμένου να διορθώσει όσα
σφάλματα πέσουν στην αντίληψή του. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο, κατά την άποψή σας,
σφάλμα, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Χορηγό χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που
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παρατίθενται στο τέλος των παρόντων Κανόνων.
Κάθε φορά που επιλύετε έναν γρίφο, θα οδηγείστε σε κάποιον άλλον, μέχρι να φτάσετε στον τελικό
γρίφο. Κάποιοι από τους γρίφους που πρέπει να επιλυθούν για να κερδίσετε τον Διαγωνισμό δε θα
τεθούν στη διάθεσή σας στις 7 Οκτωβρίου 2014 (εφεξής «Ημερομηνία Έναρξης»). Ως εκ τούτου, η
επίλυση του τελευταίου διαθέσιμου σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή γρίφου δε σημαίνει κατ’ ανάγκη
ότι έχετε ολοκληρώσει την επίλυση όλων των γρίφων του Διαγωνισμού. Οι γρίφοι του Διαγωνισμού θα
γνωστοποιηθούν σε δύο στάδια κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Το πρώτο στάδιο (εφεξής «Στάδιο
1») του Διαγωνισμού αρχίζει στην Ημερομηνία Έναρξης.
Το δεύτερο στάδιο (εφεξής «Στάδιο 2») του Διαγωνισμού θα χωριστεί σε τρεις φάσεις. Η
γνωστοποίηση των γρίφων κάθε φάσης θα γίνει σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες. Η ημερομηνία
πρώτης γνωστοποίησης των γρίφων κάθε φάσης θα καθορίζεται αποκλειστικά από τον Χορηγό. Ο
Χορηγός θα ανακοινώσει τις εν λόγω ημερομηνίες στους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που συμπλήρωσαν κατά την εγγραφή τους στον
Διαγωνισμό. Η πρόσβαση κάθε συμμετέχοντα στους γρίφους κάθε φάσης του Σταδίου 2 θα
καθορίζεται βάσει της χρονικής στιγμής κατά την οποία θα ολοκληρώνει την επίλυση των γρίφων του
προηγούμενου Σταδίου ή της προηγούμενης φάσης του Διαγωνισμού σε σχέση με τους άλλους
συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες που θα επιλύουν ταχύτερα τους γρίφους θα ανταμείβονται με
πρόσβαση στο επόμενο Στάδιο ή στην επόμενη φάση πιο νωρίς από τους συμμετέχοντες που θα
ολοκληρώνουν την επίλυση των γρίφων σε μεταγενέστερο χρόνο. Η νωρίτερη πρόσβαση σε
επόμενους γρίφους θα καθορίζεται βάσει αναλογίας 10:1. Αφού ολοκληρωθεί η νωρίτερη πρόσβαση
στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού όλων των συμμετεχόντων που τη δικαιούνται, οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες θα αποκτούν πρόσβαση στην επόμενη φάση όταν ολοκληρώνουν επιτυχώς την
επίλυση όλων των γρίφων του προηγούμενου Σταδίου ή της προηγούμενης φάσης. Για παράδειγμα,
εάν ο Παίκτης Γ ολοκληρώσει τη φάση 1 του Σταδίου 2 (i) μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης του
πρώτου γρίφου της φάσης 2 του Σταδίου 2 και (ii) αφού ολοκληρωθεί η νωρίτερη πρόσβαση στη
φάση 2 του Σταδίου 2 όλων των συμμετεχόντων που τη δικαιούνται, τότε ο Παίκτης Γ θα αποκτήσει
αμέσως πρόσβαση στον πρώτο γρίφο της φάσης 2 του Σταδίου 2.
Ο Χορηγός θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις ημερομηνίες γνωστοποίησης των γρίφων του
Σταδίου 2, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στον πρώτο γρίφο της επόμενης φάσης του
Διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που συμπλήρωσαν κατά την εγγραφή τους
στον Διαγωνισμό. Ο Χορηγός, οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτόν μητρικές και θυγατρικές
εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτόν εταιρείες, και όλοι οι
διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών (εφεξής, οι «Φορείς του Χορηγού»), οι
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υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι αρμόδιες για την ομαλή διεξαγωγή του
Διαγωνισμού εταιρείες, οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει στη διαχείριση, ανάπτυξη, υποστήριξη και
διενέργεια του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, οποιασδήποτε
οντότητας συμβάλλεται με τον Χορηγό για την παρουσίαση του Μεγάλου Επάθλου (όπως ορίζεται
ακολούθως) (η οποία, από τη στιγμή της δημοσίευσης των παρόντων Επίσημων Κανόνων, είναι η
Desert Palace, Inc., που ενεργεί εμπορικές εργασίες με την επωνυμία Caesars Palace), καθώς και
όλες οι μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες με τους προαναφερθέντες εταιρείες (εφεξής, οι
«Φορείς του Διαγωνισμού»), και οι Εκδότες δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ή υπαιτιότητα για το
ενδεχόμενο μη ταυτόχρονης γνωστοποίησης σε όλους τους συμμετέχοντες ορισμένων ή όλων των
μερών του Διαγωνισμού ή για τη μη έγκαιρη έναρξη επίλυσης των γρίφων συγκεκριμένου μέρους του
Διαγωνισμού από κάποιον συμμετέχοντα αμέσως μετά τη γνωστοποίησή τους σε αυτόν (ανεξαρτήτως
αιτιολογίας). Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οποιαδήποτε οντότητα συμβάλλεται με τον Χορηγό για
την παρουσίαση του Μεγάλου Επάθλου (η οποία, από τη στιγμή της δημοσίευσης των παρόντων
Επίσημων Κανόνων, είναι η Desert Palace, Inc., που ενεργεί εμπορικές εργασίες με την επωνυμία
Caesars Palace) ή/και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή/και τις μητρικές
εταιρείες της είναι μεν Φορέας του Διαγωνισμού, αλλά όχι Χορηγός του Διαγωνισμού, ενώ οι Εκδότες
δεν είναι Φορείς του Διαγωνισμού. Οι αγορές που ενδεχομένως πραγματοποιείτε σε σχέση με τις
εφαρμογές για κινητές συσκευές που συνδέονται με το Βιβλίο δε θα σας εξασφαλίσουν πρόσβαση
στους γρίφους του Διαγωνισμού και δε θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στον Διαγωνισμό.
Ο πρώτος έγκυρος συμμετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους του Διαγωνισμού θα λάβει ένα
κλειδί που θα ξεκλειδώνει το Μέγα Έπαθλο. Το κλειδί και το Μέγα Έπαθλο βρίσκονται σε σημεία στα
οποία η πρόσβαση, στο πλαίσιο της συμμετοχής στον Διαγωνισμό, δεν προϋποθέτει ούτε απαιτεί σε
καμία περίπτωση αποδιοργάνωση, διατάραξη, αλλοίωση ή καταπάτηση οποιασδήποτε τοποθεσίας,
αντικειμένου, χώρου ή επιφάνειας. Για την επίλυση των γρίφων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
βασιστούν αποκλειστικά στην ευφυΐα και στις δεξιότητές τους. Η τύχη δεν παίζει κανένα ρόλο στον
Διαγωνισμό.
Εάν συμμετέχετε στον Διαγωνισμό (i) κατά τρόπο που προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση σε
οποιονδήποτε άλλον συμμετέχοντα, (ii) κατά τρόπο που δύναται να εκληφθεί ως ενόχληση,
κακομεταχείριση, απειλή ή παρενόχληση οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντα ή προσώπου, ή (iii)
κατά τρόπο που σας προσδίδει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντα
(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της απόπειρας αθέμιτης παραβίασης –
hacking)
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χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού), κινδυνεύετε να αποκλειστείτε πάραυτα από τον

Σελίδα 4 από 19

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΈΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Διαγωνισμό. Δια του παρόντος δεσμεύεστε ρητώς να μη δημοσιοποιήσετε, ανεξαρτήτως του
χρησιμοποιούμενου μέσου, καμία σωστή ή λανθασμένη, κατά την άποψή σας, λύση οποιουδήποτε
γρίφου (ή τμημάτων αυτών) του Διαγωνισμού. Μη συμμόρφωσή σας με τον προαναφερθέντα όρο
δύναται να επισύρει τον άμεσο αποκλεισμό σας από τον Διαγωνισμό. Κατά τη συμμετοχή σας στον
Διαγωνισμό επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν διαδικτυακό λογαριασμό Google. Σε
περίπτωση που χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν διαδικτυακούς λογαριασμούς Google
κατά τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, θα αποκλειστείτε πάραυτα από αυτόν.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι
εντολοδόχοι (καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα μέλη του
νοικοκυριού των προαναφερθέντων) (i) του Χορηγού, (ii) των Φορέων του Χορηγού, (iii) των Φορέων
του Διαγωνισμού και (iv) των Εκδοτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο
τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας του. Εντούτοις, εάν η νομοθεσία του τόπου διαμονής σας προβλέπει
υψηλότερο ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή σε παρόμοιες με τον Διαγωνισμό προωθητικές ενέργειες,
τότε ισχύει το εν λόγω υψηλότερο ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό. Τα πρόσωπα
που δεν έχουν ενηλικιωθεί, δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στον τόπο διαμονής τους, θα πρέπει
να έχουν λάβει τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά τον νόμο τη γονική μέριμνα ή την
κηδεμονία αυτών, για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Για να έχει το δικαίωμα να λάβει το Μέγα
Έπαθλο, ο νικητής του Διαγωνισμού, ή ο κατά νόμο κηδεμόνας του, πρέπει να υπογράψει το Έντυπο
W-9 (όπως ορίζεται ακολούθως) και την Ένορκη Βεβαίωση (όπως ορίζεται ακολούθως) και, εφόσον
το επιτρέπει η νομοθεσία του τόπου διαμονής του, να υποβληθεί στον Έλεγχο Στοιχείων (όπως
ορίζεται ακολούθως) όταν, και εάν, του ζητηθεί από τον Χορηγό (εφεξής, το Έντυπο W-9, η Ένορκη
Βεβαίωση και ο Έλεγχος Στοιχείων καλούνται από κοινού «Έγγραφα Αποδοχής Επάθλου»). Τα
Έγγραφα Αποδοχής Επάθλου πρέπει να επιστραφούν στον Χορηγό εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών που αναφέρονται ακολούθως.
Η αγορά του Βιβλίου είναι δυνατή από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο πώλησής του.
Εντούτοις, το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό καθορίζεται από την Ισχύουσα Νομοθεσία του
τόπου διαμονής σας και από τους παρόντες Επίσημους Κανόνες. Ο Διαγωνισμός θεωρείται ως μη
γενόμενος για όσους διαμένουν σε περιοχές στις οποίες η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά
παραβίαση της Ισχύουσας σε αυτές Νομοθεσίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ
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Ο πρώτος έγκυρος συμμετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους, θα λάβει το κλειδί και θα
ελεγχθεί ως προς την ταυτοπροσωπία και την εγκυρότητα της συμμετοχής του από τον Χορηγό,
όπως προβλέπεται ακολούθως, θα μπορέσει να ανοίξει το κουτί που θα περιέχει το Μέγα Έπαθλο. Ο
Διαγωνισμός θα αρχίσει στην Ημερομηνία Έναρξης και θα λήξει σε όποια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις προκύψει πρώτη: (i) στην ημερομηνία κατά την οποία ο νικητής του Διαγωνισμού θα
ολοκληρώσει την επίλυση όλων των γρίφων, θα λάβει το κλειδί, θα ελεγχθεί ως προς την
ταυτοπροσωπία και την εγκυρότητα της συμμετοχής του, και ο Χορηγός θα ανακοινώσει δημόσια το
όνομά του, ή (ii) στις 7 Οκτωβρίου 2016 (εφεξής η «Ημερομηνία Λήξης») (το χρονικό διάστημα
εξέλιξης του Διαγωνισμού καλείται εφεξής «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Ο Χορηγός θα
επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα που θα ολοκληρώσει πρώτος την επίλυση όλων των γρίφων του
Διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που συμπλήρωσε κατά την εγγραφή του
στον Διαγωνισμό. Εάν χρειαστεί, ο Χορηγός θα επικοινωνήσει διαδοχικά και με άλλους συμμετέχοντες
που θα επιλύσουν όλους τους γρίφους του Διαγωνισμού, με τη σειρά με την οποία θα ολοκληρώνουν
τον Διαγωνισμό, μέχρις ότου ένας έγκυρος συμμετέχων ελεγχθεί ως προς την ταυτοπροσωπία και την
εγκυρότητα της συμμετοχής του και αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού. Ο συμμετέχων με τον
οποίον θα επικοινωνήσει ο Χορηγός δεσμεύεται ότι, έως ότου ο τελευταίος ανακοινώσει δημόσια τον
νικητή του Διαγωνισμού, δε θα κοινοποιήσει, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, σε ιστοσελίδες
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστολόγια ή σε πλατφόρμες άλλων μέσων ότι επέλυσε όλους τους
γρίφους ή ότι επικοινώνησε μαζί του ο Χορηγός επειδή επέλυσε όλους τους γρίφους. Το Μέγα
Έπαθλο θα απονεμηθεί σε έναν μόνο νικητή. Σε περίπτωση που κανένας έγκυρος συμμετέχων δεν
επιλύσει όλους τους γρίφους έως την Ημερομηνία Λήξης, με την επιφύλαξη των λοιπών
προϋποθέσεων έγκυρης συμμετοχής που περιέχονται στους παρόντες Κανόνες, ο Χορηγός θα
ανακηρύξει νικητή του Διαγωνισμού τον συμμετέχοντα που θα προηγείται, σύμφωνα με τα συστήματα
παρακολούθησης του Χορηγού, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της
ταυτοπροσωπίας και της εγκυρότητας της συμμετοχής του, ο υποψήφιος νικητής θα κληθεί να
αποδείξει ότι επέλυσε επιτυχώς όλους τους γρίφους του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη κρίση του
Χορηγού. Σε περίπτωση δύο νικητών, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλύσουν πρόσθετο γρίφο
αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους, με στόχο την ανάδειξη του τελικού νικητή. Για να διατηρήσει το
δικαίωμα να λάβει το Μέγα Έπαθλο, ο νικητής του Διαγωνισμού (ή ο κατά νόμο κηδεμόνας του,
εφόσον υφίσταται) θα κληθεί να υπογράψει τα Έγγραφα Αποδοχής Επάθλου.
Ο νικητής του Διαγωνισμού μπορεί να είναι μόνο ένας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά η
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Εάν, κατά παρέκκλιση της προαναφερθείσας ρητής
απαγόρευσης, υπάρξει συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι
συνεργαζόμενοι συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, απαλλάσσουν τους
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Φορείς του Χορηγού από κάθε ευθύνη που τυχόν σχετίζεται με οποιαδήποτε μεταξύ τους συμφωνία ή
διακανονισμό. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε εκ των Φορέων του Χορηγού επιβαρυνθεί
με δαπάνες ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαστικών εξόδων και δαπανών, που σχετίζονται
με συμφωνία μεταξύ συνεργαζόμενων συμμετεχόντων, όλοι οι συνεργαζόμενοι συμμετέχοντες
δεσμεύονται να αποζημιώσουν, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, τον συγκεκριμένο Φορέα του Χορηγού
για όλες τις συναφείς δαπάνες και τα έξοδα.
ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΠΑΘΛΟ
Ο νικητής του Διαγωνισμού θα λάβει ως έπαθλο χρυσά νομίσματα αξίας περίπου 500.008,00
δολαρίων ΗΠΑ από τις 11 Αυγούστου 2014 (εφεξής το «Μέγα Έπαθλο»). Ο νικητής αποδέχεται το
Μέγα Έπαθλο όπως του απονέμεται. Το Μέγα Έπαθλο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Δε θα
απονεμηθεί άλλο βραβείο πέραν του Μεγάλου Επάθλου.
Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με το Μέγα Έπαθλο βαρύνουν αποκλειστικά τον
νικητή του Διαγωνισμού. Σε χώρες εκτός των ΗΠΑ, είναι δυνατή η παρακράτηση του Μεγάλου
Επάθλου, ή μέρους αυτού, έως ότου εξοφληθούν ή παρακρατηθούν οι φόροι. Ο υποψήφιος νικητής
οφείλει να υπογράψει και να επιστρέψει στον Χορηγό, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία κατά την οποία θα ειδοποιηθεί από τον Χορηγό ότι ενδέχεται να είναι ο νικητής του
Διαγωνισμού, το φορολογικό έντυπο W-9 των αμερικανικών φορολογικών αρχών (Υπηρεσία
Εσωτερικών Εσόδων, εφεξής «IRS»). (Το έντυπο W-9 καθώς και κάθε άλλο φορολογικό έντυπο που ο
Χορηγός κρίνει ότι απαιτείται ευλόγως να υποβληθεί δυνάμει της νομοθεσίας του τόπου διαμονής του
υποψήφιου νικητή για συναφή σκοπό καλούνται εφεξής από κοινού «Έντυπο W-9».) Στο τέλος του
φορολογικού έτους κατά το οποίο απονεμήθηκε το Μέγα Έπαθλο, η υπηρεσία IRS θα εκδώσει και θα
αποστείλει στον νικητή, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το φορολογικό έντυπο 1099 (ή/και
κάθε άλλο συναφές έντυπο αναλόγως του τόπου διαμονής του νικητή) στο οποίο θα αναγράφεται
ποσό ίσο με την αξία του Μεγάλου Επάθλου. Ο νικητής οφείλει να δηλώσει το Μέγα Έπαθλο στην
υπηρεσία IRS ή σε κάθε άλλη αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία. Εάν
ο υποψήφιος νικητής: (i) δεν υπογράψει/επιστρέψει το Έντυπο W-9 εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, (ii) δε δηλώσει στον Χορηγό (ή σε οποιονδήποτε ενεργεί εξ ονόματός του) τον μοναδικό,
προσωπικό και έγκυρο αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ή ό,τι αντίστοιχο προβλέπεται από τη
νομοθεσία του τόπου διαμονής του), που του έχει χορηγηθεί προσωπικώς εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, (iii) δεν είναι ορθώς καταχωρισμένος στα μητρώα των φορολογικών αρχών ή (iv) δεν
συμμορφώνεται πλήρως με τη φορολογική νομοθεσία του τόπου διαμονής του, ώστε ο Χορηγός (ή
οποιοσδήποτε ενεργεί εξ ονόματός του) να δηλώσει με ακρίβεια τη φορολογική υποχρέωση που
απορρέει από την αποδοχή του Μεγάλου Επάθλου, ο υποψήφιος νικητής θα θεωρηθεί ότι χάνει κάθε
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δικαίωμα επί του Μεγάλου Επάθλου και ο Χορηγός θα ανακηρύξει νικητή του Μεγάλου Επάθλου τον
αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που θα επιλύσει όλους τους γρίφους κατά τη Διάρκεια του
Διαγωνισμού, θα λάβει το κλειδί και θα ελεγχθεί ως προς την ταυτοπροσωπία και την εγκυρότητα της
συμμετοχής του από τον Χορηγό. Σε περίπτωση δύο νικητών, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
επιλύσουν πρόσθετο γρίφο αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους, με στόχο την ανάδειξη του τελικού
νικητή. Ο νικητής θα πρέπει να μεριμνήσει να ενημερωθεί από ανεξάρτητη αρμόδια πηγή για τις
διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η νίκη του στον Διαγωνισμό και η αποδοχή του
Μεγάλου Επάθλου.
Ο νικητής του Διαγωνισμού ενδέχεται να πρέπει να πάρει άδεια και να μεταβεί στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή να ταξιδέψει εντός των ΗΠΑ για να παραλάβει το Μέγα Έπαθλο. Ο νικητής είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις διευθετήσεις που πρέπει να κάνει ώστε να μπορέσει να παραλάβει το
Μέγα Έπαθλο. Τυχόν συναφείς δαπάνες και έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή. Οι δαπάνες
ταξιδίου και διαμονής που απαιτούνται για την παραλαβή του Μεγάλου Βραβείου βαρύνουν
αποκλειστικά τον νικητή. Ο Χορηγός δε βαρύνει, πάντως, τον νικητή με δαπάνες ή τέλη για την
παραλαβή του Μεγάλου Βραβείου.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο υποψήφιος νικητής οφείλει να υπογράψει Ένορκη Βεβαίωση Αποδοχής και Παραλαβής του
Επάθλου και Δήλωση Παραίτησης και Εκχώρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων (εφεξής «Ένορκη
Βεβαίωση»). Με την υπογραφή της Ένορκης Βεβαίωσης επικυρώνεται η εγκυρότητα της συμμετοχής
του υποψήφιου νικητή στον Διαγωνισμό και επιβεβαιώνεται ότι ο νικητής δεν παραβιάζει την
Ισχύουσα Νομοθεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος νικητής παραβιάζει την Ισχύουσα
Νομοθεσία ή οποιονδήποτε κανόνα, όρο ή προϋπόθεση του Διαγωνισμού, τότε δύναται να
αποκλεισθεί από τον Διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση του Χορηγού, περίπτωση στην οποία δεν
του απονέμεται το Μέγα Έπαθλο. Αποκλεισμός δύναται να επέλθει εάν η παραβίαση είχε ως
αποτέλεσμα να αποκτήσει ο υποψήφιος νικητής πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στον
Διαγωνισμό. Εάν ο υποψήφιος νικητής δεν είναι ενήλικος, δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στον
τόπο διαμονής του, καλούνται τα πρόσωπα που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, ή την
κηδεμονία αυτού, να υπογράψουν την Ένορκη Βεβαίωση προκειμένου να μπορέσει ο υποψήφιος
νικητής να λάβει το Μέγα Έπαθλο. Εάν ο υποψήφιος νικητής ή ο κατά νόμο κηδεμόνας του, σε
περίπτωση που ο υποψήφιος νικητής δεν είναι ενήλικος, αρνηθεί να υπογράψει την Ένορκη
Βεβαίωση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα του ζητηθεί από τον
Χορηγό, ο υποψήφιος νικητής αποκλείεται. Σε περίπτωση αποκλεισμού, νικητής ανακηρύσσεται ο
αμέσως επόμενος συμμετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους κατά τη Διάρκεια του
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Διαγωνισμού, θα λάβει το κλειδί και θα ελεγχθεί ως προς την ταυτοπροσωπία και την εγκυρότητα της
συμμετοχής του από τον Χορηγό. Σε περίπτωση δύο νικητών, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
επιλύσουν πρόσθετο γρίφο αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους, με στόχο την ανάδειξη του τελικού
νικητή.
Ο νικητής μεταβιβάζει και εκχωρεί στους Φορείς του Χορηγού, στο μέτρο που επιτρέπεται από την
Ισχύουσα Νομοθεσία, πλήρως, οριστικά, αμετάκλητα, απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές,
το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούν την εικόνα, τη μορφή, την εμφάνιση, τη φωνή και το
όνομά του ή/και οποιοδήποτε υλικό βασίζεται σε ή προκύπτει από αυτά (εφεξής η «Εικόνα»), με
οποιοδήποτε τρόπο ή σε οποιοδήποτε μέσο υπάρχει σήμερα ή πρόκειται να επινοηθεί στο μέλλον,
για όλες τις εμπορικές και μη εμπορικές χρήσεις. Υπογράφοντας τα Έγγραφα Αποδοχής Επάθλου, ο
νικητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του που σχετίζεται
με τη νίκη του στον Διαγωνισμό και παραιτείται από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση πρόσθετης
αποζημίωσης ή αμοιβής σχετικά με τη χρήση της Εικόνας του (εκτός κι αν η εν λόγω παραίτηση
απαγορεύεται ρητώς από την Ισχύουσα Νομοθεσία, περίπτωση στην οποία ο νικητής λαμβάνει ένα
μόνο μέρος του συνολικού Μεγάλου Επάθλου, το οποίο καθορίζεται από τον Χορηγό κατά την
απόλυτη κρίση του, ως αντάλλαγμα για την παραίτηση που απαγορεύεται). Ο νικητής παρέχει στους
Φορείς του Χορηγού τη συγκατάθεση να προβαίνουν ή να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη θα
συνιστούσε διαφορετικά παραβίαση των «ηθικών δικαιωμάτων» του ή άλλων ισοδύναμων
δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους τυπικούς νόμους ή το κοινοδίκαιο.
Ο Χορηγός επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να ζητήσει από τον νικητή να συμμετάσχει σε
ενέργειες προώθησης και διαφημιστικής προβολής του Βιβλίου και του Διαγωνισμού, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που απαγορεύεται ρητώς από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Ο Χορηγός επιφυλάσσει εις
εαυτόν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να ζητήσει από τον νικητή να υποβληθεί σε
εμπιστευτικό έλεγχο των στοιχείων του και να συνεργαστεί κατά τη διενέργεια αυτού, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό και να ελεγχθεί, κατά την απόλυτη
κρίση του Χορηγού, εάν η χρήση του ονόματος ή της εικόνας του νικητή για την προώθηση ή τη
διαφημιστική προβολή του Βιβλίου ή του Διαγωνισμού ενδέχεται να αμαυρώσει δημοσίως τη φήμη του
Χορηγού, να τον απαξιώσει, να τον γελοιοποιήσει, να δημιουργήσει σκάνδαλο, ή εάν ενδέχεται να έχει
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δυσμενή επίπτωση στον Χορηγό, το Βιβλίο ή τον Διαγωνισμό, κατά την
απόλυτη κρίση του Χορηγού (εφεξής «Έλεγχος Στοιχείων»). Ο Έλεγχος Στοιχείων διενεργείται
σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία, ενώ δεν επιτρέπεται η υποβολή σε Έλεγχο Στοιχείων κανενός
συμμετέχοντος ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να μην
πραγματοποιήσει, για οποιονδήποτε λόγο, ενέργειες προώθησης ή διαφημιστικής προβολής του
Διαγωνισμού με τη συμμετοχή του νικητή.
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Εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Επίσημους Κανόνες, ο Χορηγός θα
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει σε σχέση με τον Διαγωνισμό σύμφωνα με την
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναρτημένη στην Επίσημη Ιστοσελίδα. Ο
Χορηγός δύναται να κοινοποιήσει στους Φορείς του Διαγωνισμού, στους Φορείς του Χορηγού και σε
οποιονδήποτε από τους λοιπούς εταίρους του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη
περιοριστικά, των Εκδοτών (εφεξής, «Αποδέκτες Πληροφοριών»), τις πληροφορίες που θα συλλέξει
σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, παρέχετε ρητώς στους
Αποδέκτες Πληροφοριών το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για κάθε
επιτρεπόμενο από την Ισχύουσα Νομοθεσία σκοπό και σύμφωνα πάντοτε προς τις ισχύουσες κατά τη
δεδομένη χρονική στιγμή πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των Αποδεκτών
Πληροφοριών. Οι Φορείς του Διαγωνισμού, οι Φορείς του Χορηγού και οποιοσδήποτε από τους
λοιπούς εταίρους του Χορηγού διαθέτουν πιθανώς δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών
δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
που διέπει τον Διαγωνισμό. Ο Χορηγός συμβουλεύει τους συμμετέχοντες να συμβουλεύονται την
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε δικτυακού τόπου επισκέπτονται
ενδεχομένως σε σχέση με τον Διαγωνισμό.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι Φορείς του Χορηγού και οι Εκδότες, καθώς και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι
εντολοδόχοι αυτών, αποποιούνται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιαδήποτε
ενέργειά σας σε σχέση με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης του κλειδιού. Είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υπαιτιότητα ή ζημία προκύψει από παραβίαση της
Ισχύουσας Νομοθεσίας εκ μέρους σας ή για οποιαδήποτε φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Προς αποφυγή
κάθε αμφιβολίας, οι Εκδότες δεν είναι Φορείς του Χορηγού.
Κανένας από τους Φορείς του Χορηγού ή τους Εκδότες δε φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε
περίπτωση που η νομοθεσία του τόπου διαμονής σας δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή τέτοιου είδους
διαγωνισμών. Κανένας από τους Φορείς του Χορηγού, τους Φορείς του Διαγωνισμού ή τους Εκδότες
δε φέρει καμία ευθύνη για κινδύνους, υπαιτιότητα ή δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από ενέργειες
δικές σας ή άλλου προσώπου σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Κανένας από τους Φορείς του Χορηγού,
τους Φορείς του Διαγωνισμού ή τους Εκδότες δε φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε περίπτωση
ζημίας, σωματικής βλάβης ή θανάτου που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Διαγωνισμό ή τους
παρόντες Επίσημους Κανόνες. Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις η Ισχύουσα Νομοθεσία δεν
επιτρέπει τον περιορισμό ή την εξαίρεση της ευθύνης ή της υπαιτιότητας για θετικές ή αποθετικές
ζημίες, ο περιορισμός αυτός ή η εξαίρεση αυτή ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Σε

Σελίδα 10 από 19

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΈΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

αυτές τις περιπτώσεις, ο εμπλεκόμενος φορέας αναλαμβάνει μόνο την ελάχιστη ευθύνη που
προβλέπεται από την Ισχύουσα Νομοθεσία.

Κανένας από τους Φορείς του Χορηγού ή τους Εκδότες δεν παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για
την προστασία ατόμων, ομάδων, οργανισμών, επιχειρήσεων, θεατών ή οποιουδήποτε άλλου
συμμετέχει ενδεχομένως στον Διαγωνισμό.
Οι Φορείς του Χορηγού, οι Φορείς του Διαγωνισμού και οι Εκδότες δε φέρουν καμία ευθύνη ή
υπαιτιότητα σε περίπτωση (i) εσφαλμένης ή ανακριβούς παρεχόμενης πληροφορίας από
συμμετέχοντα

κατά

την

εγγραφή

του

στον

Διαγωνισμό,

ή

εσφαλμένης,

αποτυχημένης,

διαστρεβλωμένης ή συγκεχυμένης μετάδοσης ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με τον Διαγωνισμό,
(ii) ανθρώπινου λάθους, τεχνικής δυσλειτουργίας, αστοχίας, σφάλματος, παράλειψης, διακοπής,
διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή βλάβης της γραμμής επικοινωνίας,
ανεξαρτήτως αιτίας, σε σχέση με εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα, γραμμές, δορυφόρους,
εξυπηρετητές, υπολογιστές ή παρόχους που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε πτυχή της
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (iii) αδυναμίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή μη διαθεσιμότητας αυτού ή
συνδυασμού αυτών, ή (iv) βλάβης ή ζημίας του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας ή του
υπολογιστή ή της κινητής συσκευής οποιουδήποτε άλλου ατόμου η οποία ενδεχομένως συνδέεται με
ή οφείλεται σε οποιαδήποτε απόπειρα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή μεταφόρτωσης υλικών σχετικά
με τον Διαγωνισμό. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του Διαγωνισμού
όπως είχε προγραμματιστεί για λόγους όπως, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, μόλυνση
υπολογιστών με ιό, σφάλμα προγραμματισμού, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη,
τεχνική βλάβη, ακραία καιρικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά,
της βροχής, της καταιγίδας, της πλημμύρας ή του σεισμού), φωτιά, έκρηξη, λόγοι ανωτέρας βίας,
αστοχία εξοπλισμού, για κάθε άλλον λόγο πέραν του ελέγχου του Χορηγού, ή για κάθε άλλον λόγο
που αλλοιώνει ή βλάπτει ενδεχομένως τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα
ή την ορθή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, τότε ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά την
απόλυτη κρίση του, να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό εξ ολοκλήρου ή εν
μέρει, χωρίς περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων ή τρίτων.
Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την Ισχύουσα Νομοθεσία, απαλλάσσετε τους Φορείς του
Χορηγού, τους Φορείς του Διαγωνισμού και τους Εκδότες από και για κάθε υπαιτιότητα, ζημία,
αξίωση, απαίτηση, βάση αγωγής, διακανονισμό, οφειλή επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση, έξοδα,
ελέγχους, βλάβες, αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, των
δικηγορικών αμοιβών, των εσωτερικών νομικών εξόδων, των αμοιβών επαγγελματιών, ιατρών,
εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, των δαπανών και εξόδων για έρευνα) οποιουδήποτε είδους για
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οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή απώλεια σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία σχετικά με: (i) την
πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα υλικά του Διαγωνισμού, (ii) τη συμμετοχή ή την με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο εμπλοκή σε οποιαδήποτε πτυχή του Διαγωνισμού, (iii) την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή
κατάχρηση του Μεγάλου Επάθλου, (iv) την προετοιμασία, τη συμμετοχή ή την πραγματοποίηση
ταξιδιών σε σχέση με τον Διαγωνισμό ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας σε σχέση με τον Διαγωνισμό,
(v) κάθε ενέργεια άλλων συμμετεχόντων όπως, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, συνεργασία με
άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της προσπάθειας επίλυσης των γρίφων μεμονωμένα ή
συνεργατικά (κατά παρέκκλιση της ρητής απαγόρευσης που περιέχεται στους παρόντες Επίσημους
Κανόνες), (vi) κάθε τυπογραφικό ή άλλο σφάλμα στους παρόντες Επίσημους Κανόνες, κάθε
ανακοίνωση σχετικά με τον Διαγωνισμό, και την ανακοίνωση του νικητή του Μεγάλου Επάθλου, και
(vii) κάθε λίβελο, συκοφαντία, δυσφήμιση, παραβίαση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, παραβίαση του δικαιώματος ελέγχου των πνευματικών δικαιωμάτων, προσβολή της
προσωπικότητας, ή κάθε άλλη αξίωση ή απαίτηση, που βασίζεται σε ή σχετίζεται με τη χρήση της
Εικόνας σας ή με την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που εκχωρήθηκε σε οποιονδήποτε από
τους Φορείς του Χορηγού, τους Φορείς του Διαγωνισμού, τους Εκδότες και τους εταίρους αυτών
σχετικά με τον Διαγωνισμό.
Σε σχέση με τη συμφωνημένη δια των παρόντων όρων γενική παραίτηση, δεσμεύεστε ρητώς ότι (i)
αναλαμβάνετε τον κίνδυνο που απορρέει από το ενδεχόμενο να υπάρχουν συναφή γεγονότα ή
περιστάσεις που πιθανώς διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που γνωρίζετε επί του παρόντος (ή από
αυτά που πιστεύετε ως πραγματικά) και ότι (ii) παραιτείστε από την εφαρμογή του Άρθρου 1542 του
Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας και κάθε άλλου συναφούς νόμου επί της παραίτησης που
προβλέπεται στους παρόντες Επίσημους Κανόνες.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, εάν η προηγούμενη παραίτηση κριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, άκυρη
ή ανίσχυρη από καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, δεσμεύεστε, με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό,
ότι (i) οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση και βάση αγωγής προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Διαγωνισμό
ή με οποιοδήποτε έπαθλο που απονέμεται, θα επιλύεται μεμονωμένα χωρίς να καταφεύγετε σε
οποιασδήποτε μορφής ομαδικής αγωγής, (ii) οποιαδήποτε αξίωση, οφειλή επιδικασθείσα με δικαστική
απόφαση και ορισθείσα αποζημίωση θα περιορίζεται στην κάλυψη των πραγματικών δαπανών και
εξόδων που υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή στον
Διαγωνισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα καλύπτει τις δικηγορικές αμοιβές και ότι (iii) σε καμία
περίπτωση δε δικαιούστε να ζητήσετε, και δια του παρόντος παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να
διεκδικήσετε, παραδειγματική αποζημίωση ή αποζημίωση για θετικές ή αποθετικές ζημίες, καθώς και
από κάθε δικαίωμα πολλαπλασιασμού ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αύξησης των εν λόγω
αποζημιώσεων. Μετά την απονομή του Μεγάλου Επάθλου, ο νικητής αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο
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απώλειας ή ζημίας σε σχέση με αυτό. Ο Χορηγός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε παρέχει
εγγυήσεις σχετικά με την εμφάνιση, ασφάλεια ή απόδοση του Μεγάλου Επάθλου.
Η εν λόγω παραίτηση εκτείνεται σε και ισχύει για, και επιπλέον καλύπτει και περιλαμβάνει, κάθε
άγνωστη, απρόβλεπτη, μη αναμενόμενη και ανύποπτη βλάβη, ζημία, απώλεια και υποχρέωση και τις
συνέπειες αυτών, καθώς και όσες έχουν ήδη φανεί και είναι γνωστό ότι υπάρχουν.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Οι Επίσημοι Κανόνες υπόκεινται στην ερμηνεία του Χορηγού. Όλες οι αποφάσεις και ερμηνείες του
τελευταίου είναι οριστικές. Τυχόν ερμηνείες, επεξηγήσεις ή αναθεωρήσεις των Επίσημων Κανόνων
τίθενται σε εφαρμογή αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην Επίσημη Ιστοσελίδα. Η συνέχιση της
συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό ή η συνέχιση της χρήσης των συναφών εφαρμογών κινητών
συσκευών και δικτυακών τόπων συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις εν λόγω ερμηνείες, επεξηγήσεις ή
αναθεωρήσεις.
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Επίσημους Κανόνες, τυχόν διαφορά, αξίωση ή
διαφωνία μεταξύ εσάς και του Χορηγού που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Επίσημους
Κανόνες ή τον Διαγωνισμό και που δεν μπορεί να επιλυθεί με άλλον τρόπο δύναται να υποβληθεί σε
διαιτησία κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Η διαιτητική διαδικασία θα
διεξάγεται από τον Οργανισμό Επίλυσης Διαφορών JAMS που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ενώπιον ενός
διαιτητή, σύμφωνα με τους ισχύοντες τη δεδομένη χρονική στιγμή Εξορθολογισμένους Κανόνες και τη
Διαδικασία Διαιτησίας του Οργανισμού JAMS (JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedure). Η
διαιτητική απόφαση που θα εκδώσει ο διαιτητής δύναται να υποβληθεί στην κρίση οποιουδήποτε καθ’
ύλην αρμόδιου δικαστηρίου. Εάν η Ισχύουσα Νομοθεσία απαγορεύει τη δεσμευτική διαιτησία ως προς
οποιεσδήποτε αξιώσεις (εφεξής «Μη Διαιτητεύσιμες Αξιώσεις»), ο Χορηγός και εσείς αποδέχεστε ότι
θα υποβληθεί σε διαιτησία το σύνολο των αξιώσεων, και ότι η διαιτησία θα είναι μη δεσμευτική μόνο
ως προς τις μη διαιτητεύσιμες αξιώσεις, ενώ θα παραμείνει δεσμευτική ως προς όλες τις άλλες
αξιώσεις. Το κόστος της διαιτησίας θα επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των διαδίκων, εκτός και αν
προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Οι Επίσημοι Κανόνες, ο Διαγωνισμός και τυχόν
συναφείς διαφορές διέπονται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας της Νέας
Υόρκης. Δια του παρόντος αποδέχεστε, αποποιούμενος του δικαιώματός σας να υποβάλετε ένσταση
περί αναρμοδιότητας του δικάζοντος δικαστηρίου, ότι οι Μη Διαιτητεύσιμες Αξιώσεις που προκύψουν
ενδεχομένως στο μέλλον θα υποβάλλονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμόδιων
πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Νέας Υόρκης.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
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Στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από την Ισχύουσα Νομοθεσία, δεσμεύεστε να
προστατεύετε, να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε τους Φορείς του Χορηγού, τους Φορείς του
Διαγωνισμού και τους Εκδότες έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, απαίτησης, βάσης αγωγής,
υποχρέωσης, οφειλής επιδικασθείσας με δικαστική απόφαση, διακανονισμού, ζημίας, εξόδου, βλάβης
ή/και δαπάνης νομικής ή ηθικής, βάσει σύμβασης ή εξ αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, των δικηγορικών αμοιβών, των εσωτερικών νομικών εξόδων, των
αμοιβών επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων και των συναφών με αυτούς δαπανών)
οποιουδήποτε είδους και φύσης που προκύπτουν ή προκαλούνται με οποιονδήποτε τρόπο εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις πράξεις ή τις παραλείψεις σας οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε
τρόπο με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό ή με τους παρόντες Επίσημους Κανόνες.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις έναντι οποιουδήποτε εκ των Φορέων του
Χορηγού, των Φορέων του Διαγωνισμού ή των Εκδοτών αναφορικά με τυχόν παραβίαση των
Επίσημων Κανόνων εκ μέρους σας, ή με τη χρήση εκ μέρους σας συναφούς εφαρμογής κινητής
συσκευής ή δικτυακού τόπου, ή με πράξεις ή παραλείψεις σας, ή με συμπεριφορές σας που
σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Διαγωνισμό, δεσμεύεστε να προστατεύετε, να
υπερασπίζετε και να αποζημιώνετε τους Φορείς του Χορηγού, τους Φορείς του Διαγωνισμού και τους
Εκδότες και να τους διατηρείτε ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε ευθύνης ή υπαιτιότητας, καθώς και
έναντι οποιασδήποτε ζημίας, απώλειας και οποιουδήποτε είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων
των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις.
Δεσμεύεστε επίσης να προστατεύετε, να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε τους Φορείς του
Χορηγού, τους Φορείς του Διαγωνισμού και τους Εκδότες έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, απαίτησης,
βάσης αγωγής, υποχρέωσης, οφειλής επιδικασθείσας με δικαστική απόφαση, διακανονισμού, ζημίας,
εξόδου, βλάβης ή/και δαπάνης νομικής ή ηθικής, βάσει σύμβασης ή εξ αδικοπραξίας
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, των δικηγορικών αμοιβών, των εσωτερικών
νομικών εξόδων, των αμοιβών επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων και των συναφών
με αυτούς δαπανών) οποιουδήποτε είδους και φύσης που προκύπτει ή προκαλείται με οποιονδήποτε
τρόπο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τους εταίρους σας, τους φίλους, την οικογένεια, τους συνεργάτες,
τους εντολοδόχους, τους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους εκδοχείς, τους
διαχειριστές σας ή από κάθε άλλο άτομο ή οντότητα που συνδέεται μαζί σας και σχετίζεται με
οποιονδήποτε τρόπο με τον Διαγωνισμό.
Η υποχρέωσή σας να προστατεύετε, να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε τους Φορείς του
Χορηγού, τους Φορείς του Διαγωνισμού και τους Εκδότες ισχύει αποκλειστικά σε περίπτωση δόλου ή
αμέλειας λόγω πράξεων ή παραλείψεων δικών σας και των συνεργατών σας και αναλόγως του
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βαθμού αυτών. Η συγκεκριμένη υποχρέωση προστασίας, υπεράσπισης και αποζημίωσης καλύπτει,
ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο
με προσβολή της προσωπικότητας, σωματική βλάβη, θάνατο, βλάβη ή καταστροφή υλικών
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης που απορρέει από αυτά, ή με
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ελέγχου πνευματικών δικαιωμάτων,
δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ηθικών δικαιωμάτων τρίτου, ή οποιουδήποτε
ισοδύναμου δικαιώματος απορρέει ενδεχομένως από τους τυπικούς νόμους ή το κοινοδίκαιο.
Δια του παρόντος δεσμεύεστε εξ ονόματος των κληρονόμων, εκτελεστών και διαχειριστών της
διαθήκης σας και τους αναθέτετε να προστατεύουν, να υπερασπίζονται και να αποζημιώνουν τους
Φορείς του Χορηγού, τους Φορείς του Διαγωνισμού και τους Εκδότες, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον, έναντι οποιασδήποτε ενέργειας, βάσης αγωγής, αξίωσης και απαίτησης που σχετίζεται με
οποιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, βλάβη ή θάνατο που δύναται να προκύψει από
τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
Κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων αποζημίωσης που περιέχονται στους παρόντες Επίσημους
Κανόνες, καθένας εκ των Φορέων του Χορηγού, των Φορέων του Διαγωνισμού και των Εκδοτών
διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προστατεύει εαυτόν με αποκλειστικά δικά του έξοδα και δαπάνες από
οποιαδήποτε προαναφερθείσα ενέργεια ή αξίωση σε περίπτωση προσφυγής κάποιου ατόμου στη
δικαιοσύνη.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων
δημιουργού και με τη λοιπή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να
θεωρείτε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στο Βιβλίο ή σε οποιαδήποτε συναφή εφαρμογή κινητής
συσκευής ή δικτυακό τόπο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού προστατεύεται από τη νομοθεσία περί
δικαιωμάτων δημιουργού εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και ότι δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να
δημιουργείτε παράγωγα έργα, να διανέμετε στο κοινό αντίγραφα αυτών μέσω πώλησης, άλλης
μορφής μεταβίβασης κυριότητας, ή μέσω ενοικίασης, μίσθωσης ή δανεισμού ή να παρουσιάζετε στο
κοινό, εκτελώντας ή εκθέτοντας έργα που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού, εκτός εάν
έχετε λάβει σχετική άδεια από τον κάτοχο του δικαιώματος δημιουργού ή εάν η Ισχύουσα Νομοθεσία
σας επιτρέπει να προβείτε στις προαναφερθείσες ενέργειες.
Οι επωνυμίες «Third Floor Fun, LLC», Endgame και Endgame: The Calling (Το Κάλεσμα) συνιστούν
εμπορικά σήματα του Χορηγού, των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών ή των Εκδοτών. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών που
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χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Διαγωνισμό ανήκουν στην κυριότητα των αντίστοιχων ιδιοκτητών
τους.
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
Δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση των
δικτυακών τόπων του Χορηγού, των εφαρμογών του για κινητές συσκευές, καθώς και κάθε άλλης
εφαρμογής λογισμικού (εφεξής συλλογικά «Όροι και Προϋποθέσεις»). Οι εταίροι και οι εντολοδόχοι
του Χορηγού, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Φορέων του
Χορηγού, των Φορέων του Διαγωνισμού και των Εκδοτών, δύνανται να διαθέτουν δικούς τους
δικτυακούς τόπους, εφαρμογές για κινητές συσκευές και εφαρμογές λογισμικού, τα οποία διέπονται
από διαφορετικούς όρους και διαφορετικές προϋποθέσεις χρήσης. Ο Χορηγός σάς συμβουλεύει να
εντοπίζετε και να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν οποιονδήποτε
δικτυακό τόπο, εφαρμογή κινητής συσκευής ή εφαρμογή λογισμικού τρίτου τα οποία ενδεχομένως
χρησιμοποιείτε για τον Διαγωνισμό. Μη συμμόρφωση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή με τους
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που διέπουν οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, άλλη εφαρμογή
κινητής συσκευής ή άλλη εφαρμογή λογισμικού τρίτου τα οποία χρησιμοποιείτε για τον Διαγωνισμό,
δύναται να επισύρει τον αποκλεισμό σας από αυτόν.
Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό πλοήγησης ή κινητή συσκευή που δεν υποστηρίζεται, είναι πιθανό να
εμφανιστεί μία σελίδα, η οποία (i) θα σας ενημερώνει ότι το λογισμικό πλοήγησης ή η συσκευή σας
δεν υποστηρίζεται και (ii) θα σας συμβουλεύει να αναβαθμίσετε το λογισμικό πλοήγησής σας ή να
χρησιμοποιήσετε για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή που
υποστηρίζεται. Ομοίως, εάν χρησιμοποιείτε συσκευή που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος οι οποίες είναι αναγκαίες για να βλέπετε και να χειρίζεστε το περιεχόμενο του
Διαγωνισμού, είναι πιθανό να μην μπορείτε να δείτε το εν λόγω περιεχόμενο έτσι όπως έχει
σχεδιαστεί να εμφανίζεται, ή και καθόλου. Παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να
υποστηρίζονται τα κυριότερα λογισμικά πλοήγησης και οι συσκευές που διατίθενται επί του παρόντος
στην αγορά, είναι πιθανό να μην υποστηρίζονται νέα λογισμικά πλοήγησης και συσκευές που
κυκλοφόρησαν μετά την ανάπτυξη του Διαγωνισμού, ενώ τα παλαιότερα λογισμικά πλοήγησης και οι
συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται καθόλου. Κανένας εκ των Φορέων του Χορηγού, των
Φορέων του Διαγωνισμού ή των Εκδοτών δε φέρει καμία ευθύνη για λογισμικά πλοήγησης ή συσκευές
που δεν υποστηρίζονται.
Δεσμεύεστε να μη δημοσιοποιείτε τα περιεχόμενα των εφαρμογών ή των συναφών δικτυακών τόπων
του Χορηγού χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του τελευταίου. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε
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με ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από εφαρμογές ή/και δικτυακούς τόπους του Χορηγού, φέρετε
την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχετε την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που
περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους προτού τις χρησιμοποιήσετε. Είναι δυνατή η τροποποίηση ή η
επικαιροποίηση των συνδέσμων και των πληροφοριών που περιέχονται στις εφαρμογές ή/και στους
δικτυακούς τόπους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Οι εφαρμογές κινητών συσκευών ή/και οι δικτυακοί τόποι του Χορηγού, καθώς και όλοι οι σύνδεσμοι
παρέχονται «ΩΣ 'ΕΧΟΥΝ» («AS IS») και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» («AS AVAILABLE»). Δεν παρέχεται
καμία εγγύηση, ρητή ή μη, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, και εσείς, από την πλευρά σας, παραιτείστε
από κάθε αξίωση σχετικά με οποιαδήποτε ανακρίβεια, παράλειψη ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών
που περιέχονται στις εφαρμογές κινητών συσκευών ή/και στους δικτυακούς τόπους του Χορηγού και
σε κάθε δικτυακό τόπο προς τον οποίον παρέχει υπερσυνδέσμους ο Χορηγός. Κανένας εκ των
Φορέων του Χορηγού δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που προκύπτουν λόγω μη
διαθεσιμότητας οποιουδήποτε δικτυακού τόπου. Σφάλματα, διακοπές και καθυστερήσεις είναι πιθανό
να προκύψουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθώς συνιστούν εγγενή χαρακτηριστικά της φύσης
του Διαδικτύου.
Στέλνοντας email, κείμενο, εικόνα, ήχο ή άλλο περιεχόμενο σε εφαρμογές κινητών συσκευών ή/και
δικτυακούς τόπους του Χορηγού, παρέχετε στον Χορηγό ή/και στους οριζόμενους φορείς του
Χορηγού το δικαίωμα να αποθηκεύσει δια παντός το εν λόγω περιεχόμενο και να το χρησιμοποιεί
οπουδήποτε στους δικτυακούς του τόπους ή σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή μέσο χωρίς
καμία αμοιβή ή αποζημίωση.
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FORUM)
Ο Χορηγός δύναται να δημιουργήσει χώρους δημόσιας συζήτησης (forum) ή σελίδες στο Twitter, το
Facebook, το YouTube, το Instagram και σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι
συμμετέχοντες μπορούν να αναρτούν πληροφορίες και υλικό σχετικά με τον Διαγωνισμό ή το Βιβλίο
(εφεξής «Επιγραμμικοί Χώροι Δημόσιας Συζήτησης»). Είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων στις εν λόγω
πληροφορίες. Οι Επιγραμμικοί Χώροι Δημόσιας Συζήτησης παρέχονται για μη εμπορική χρήση εκ
μέρους των συμμετεχόντων και για την ανταλλαγή νόμιμων, συναφών και προσηκουσών
πληροφοριών. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε χρήση Επιγραμμικού Χώρου Δημόσιας Συζήτησης που
δε συνάδει με τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η χρήση Επιγραμμικού Χώρου Δημόσιας Συζήτησης
κατά παράβαση των παρόντων Επίσημων Κανόνων δύναται να έχει επιπτώσεις στο δικαίωμα
συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό.
Η συμμετοχή σε Επιγραμμικό Χώρο Δημόσιας Συζήτησης προϋποθέτει και συνεπάγεται
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συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Χορηγού που αναρτώνται στον
Επιγραμμικό Χώρο Δημόσιας Συζήτησης, όπως επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις
χρήσης που προβλέπει ο πάροχος του Επιγραμμικού Χώρου Δημόσιας Συζήτησης. Αποδέχεστε ότι ο
Χορηγός, κατά την απόλυτη κρίση του, έχει το δικαίωμα να σας αποκλείσει από οποιονδήποτε
Επιγραμμικό Χώρο Δημόσιας Συζήτησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους όρους και τις
προϋποθέσεις χρήσης του Χορηγού ή του Επιγραμμικού Χώρου Δημόσιας Συζήτησης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η λύση του Διαγωνισμού έχει επαληθευθεί και καταγραφεί από ανεξάρτητο φορέα και φυλάσσεται
σφραγισμένη και σε ασφαλή τοποθεσία. Ο Διαγωνισμός παρέχεται «ΩΣ 'ΕΧΕΙ» («AS IS»).
Η λύση του Διαγωνισμού θα αποκαλυφθεί είτε σε συναφή δικτυακό τόπο είτε σε επακόλουθη
δημοσίευση, αφού πρώτα αναδειχθεί ο νικητής και ελεγχθεί η ταυτοπροσωπία και η εγκυρότητα της
συμμετοχής του.
Όλοι οι γρίφοι που περιέχονται στο Βιβλίο ή/και διατίθενται στους συμμετέχοντες κατά τη Διάρκεια του
Διαγωνισμού βασίζονται σε γενικές γνώσεις. Οι γρίφοι σχετικά με λογοτεχνικά ή κινηματογραφικά έργα
ή άλλη μορφή τέχνης δεν έχουν ούτε επιδιώκουν να υποδηλώσουν οποιουδήποτε είδους σύνδεση ή
θυγατρική ή χρηματοδοτική σχέση μεταξύ οποιουδήποτε Φορέα του Χορηγού, Φορέα του
Διαγωνισμού ή Εκδότη και του εν λόγω λογοτεχνικού ή κινηματογραφικού έργου ή άλλης μορφής
τέχνης.
Ο Χορηγός δικαιούται να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τον Διαγωνισμό σε περίπτωση
αποκάλυψης ή δημοσιοποίησης των λύσεων, ή εάν ο Διαγωνισμός υπονομευθεί ή αλλοιωθεί με
οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση τερματισμού του Διαγωνισμού, ο Χορηγός θα απονείμει το Μέγα
Έπαθλο στον συμμετέχοντα που θα προηγείται στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα συστήματα
παρακολούθησης του Χορηγού, κατά τη χρονική στιγμή τερματισμού του Διαγωνισμού από τον
Χορηγό. Σε περίπτωση δύο νικητών, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλύσουν πρόσθετο γρίφο
αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους, με στόχο την ανάδειξη του τελικού νικητή.
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Επίσημων Κανόνων κηρυχθεί άκυρη για
οποιονδήποτε λόγο, όλες οι υπόλοιπες διατάξεις των Επίσημων Κανόνων παραμένουν σε πλήρη ισχύ
και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον Χορηγό, παρακαλείσθε να αποστείλετε
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ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΈΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

μήνυμα

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

με

λιγότερες

από

250

λέξεις

στη

διεύθυνση

questions@endgamerules.com ή ταχυδρομική επιστολή με λιγότερες από 250 λέξεις στη διεύθυνση
Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608.
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι ταχυδρομικές επιστολές με περισσότερες από 250
λέξεις δε θα διαβάζονται. Λόγω του μεγάλου όγκου των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ταχυδρομικών επιστολών, ο Χορηγός ενδέχεται να μην απαντά σε όλα, εκτός και αν
ο ίδιος κρίνει ότι επιβάλλεται να απαντήσει. Παρακαλείσθε να αναγράφετε το όνομα, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνό σας σε κάθε επικοινωνία.
Για να πληροφορηθείτε το όνομα του νικητή, παρακαλείσθε να αποστείλετε έως τις 31 Ιανουαρίου
2020 σχετικό αίτημα και φάκελο με τη διεύθυνσή σας και προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος στη
διεύθυνση: Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT
06820-4608.
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THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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