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Επίσηµοι Κανόνες, Όροι και Προϋποθέσεις για τον διαγωνισµό Endgame: Οι
Κανόνες του Παιχνιδιού
Με τη συµµετοχή σας σε οποιοδήποτε τµήµα του διαγωνισµού Endgame: Οι Κανόνες του Παιχνιδιού (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 (εφεξής η «Ισχύουσα Νοµοθεσία») –
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– 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: Οι Κανόνες του Παιχνιδιού 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. Για να συµµετάσχετε στον Διαγωνισµό πρέπει να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα
https://starchamber.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 τη 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 µπορεί να συνδέονται µε το
Βιβλίο δε θα σας διευκολύνουν να προχωρήσετε στον Διαγωνισµό. Για τη συµµετοχή ή τη νίκη σε οποιοδήποτε τµήµα του
Διαγωνισµού δεν απαιτείται να κατεβάσετε, να χρησιµοποιήσετε ή να παίξετε οποιοδήποτε παιχνίδι µπορεί να προσφέρεται
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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 επόµενα στοιχεία και γρίφοι
ενδέχεται να διατεθούν σε ορισµένους συµµετέχοντες νωρίτερα από ό,τι σε άλλους, ανάλογα µε την ταχύτητα επίλυσης των
προηγούµενων 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.
Παρόλο που 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 δε 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 παρατίθενται στο τέλος των παρόντων Επίσηµων Κανόνων.
Κάθε φορά που επιλύετε έναν γρίφο, θα οδηγείστε σε κάποιον άλλον, µέχρι να φτάσετε στον τελικό γρίφο. Ορισµένοι από τους
γρίφους που πρέπει να επιλυθούν για να κερδίσετε τον Διαγωνισµό δε θα τεθούν στη διάθεσή σας στις 9 Ιανουαρίου 2017
(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 του Διαγωνισµού (εφεξής «Στάδιο 1»)
αρχίζει στην Ηµεροµηνία Έναρξης.

Σελίδα 2 από 16

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Το δεύτερο στάδιο του Διαγωνισµού (εφεξής «Στάδιο 2») 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 αποκαλύπτει σταδιακά στους συµµετέχοντες στον Διαγωνισµό, καθώς θα
προχωρούν σε αυτόν, τις εν λόγω ηµεροµηνίες, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης στον πρώτο γρίφο της επόµενης φάσης του
Διαγωνισµού. 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
2:1. 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, 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 διανοµείς, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων, οι οργανισµοί διαφήµισης/προώθησης, οι πάροχοι
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 όλων, ή
οποιουδήποτε τµήµατος, των Επάθλων (όπως ορίζονται ακολούθως), 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 όλων, ή οποιουδήποτε τµήµατος, των Επάθλων 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.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισµού µπορεί να απονεµηθούν διάφορα Έπαθλα (όπως εξηγείται αναλυτικότερα ακολούθως). Ο πρώτος
έγκυρος συµµετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους του Διαγωνισµού θα λάβει το Μέγα Έπαθλο (όπως ορίζεται
ακολούθως). Το Μέγα Έπαθλο, καθώς και όλα τα άλλα Έπαθλα, βρίσκονται σε σηµεία στα οποία η πρόσβαση, στο πλαίσιο της
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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)
οποιουδήποτε εκ των δικτυακών τόπων ή/και των ηλεκτρονικών µέσων που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του Διαγωνισµού),
κινδυνεύετε να αποκλειστείτε πάραυτα από τον Διαγωνισµό. Διά 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 κάποιο Έπαθλο, ο εκάστοτε νικητής, ή ο κατά νόµο
κηδεµόνας του, πρέπει να υπογράψει τα Έντυπα IRS (όπως ορίζονται ακολούθως), την Ένορκη Βεβαίωση (όπως ορίζεται
ακολούθως), τη Δήλωση Παραίτησης (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, τα
Έντυπα IRS, η Ένορκη Βεβαίωση, η Δήλωση Παραίτησης 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
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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 ΝΙΚΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο του Διαγωνισµού είναι δυνατό να απονεµηθούν συνολικά δεκατρία (13) έπαθλα (εφεξής «Έπαθλο» και από κοινού
«Έπαθλα»).
Οι πρώτοι δώδεκα (12) έγκυροι συµµετέχοντες που θα επιλύσουν όλους τους γρίφους του Σταδίου 1 και της φάσης 1 του
Σταδίου 2 του Διαγωνισµού (εφεξής από κοινού «Σετ Γρίφων») που θα ελεγχθούν ως προς την ταυτοπροσωπία και την
εγκυρότητα της συµµετοχής τους από τον Χορηγό, κατά τα ακολούθως προβλεπόµενα, θα λάβουν ένα Σετ Δώρου Endgame, το
οποίο θα περιλαµβάνει τα τρία βιβλία της σειράς Endgame (Endgame: Το Κάλεσµα, Endgame: Το Κλειδί του Ουρανού και
Endgame: Οι Κανόνες του Παιχνιδιού) και δύο νουβέλες Endgame, υπογεγραµµένα από τους συγγραφείς (εφεξής από κοινού
«Σετ Δώρου»). Ο πρώτος έγκυρος συµµετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους του Διαγωνισµού και θα ελεγχθεί ως προς
την ταυτοπροσωπία και την εγκυρότητα της συµµετοχής του από τον Χορηγό, κατά τα ακολούθως προβλεπόµενα, θα λάβει
Έπαθλο αξίας 250.000,00 δολαρίων ΗΠΑ (εφεξής «Μέγα Έπαθλο»).
Συµµετέχων που θα κερδίσει το Σετ Δώρου δύναται επίσης να κερδίσει το Μέγα Έπαθλο αν επιλύσει όλους τους γρίφους του
Διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα ως άνω προβλεπόµενα.
Ο Διαγωνισµός θα αρχίσει στην Ηµεροµηνία Έναρξης και θα λήξει σε όποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις προκύψει πρώτη: (i)
στην ηµεροµηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η επίλυση όλων των γρίφων, ο νικητής του Μεγάλου Επάθλου και κάθε άλλος
νικητής θα ελεγχθούν ως προς την ταυτοπροσωπία και την εγκυρότητα της συµµετοχής τους, ο Χορηγός θα ανακοινώσει
δηµόσια τον νικητή του Μεγάλου Επάθλου του Διαγωνισµού, και θα απονεµηθούν όλα τα Έπαθλα, ή (ii) στις 10 Ιουλίου 2017
(εφεξής η «Ηµεροµηνία Λήξης», ενώ το χρονικό διάστηµα εξέλιξης του Διαγωνισµού καλείται εφεξής «Διάρκεια του
Διαγωνισµού»). Ο Χορηγός θα επικοινωνήσει µε κάθε υποψήφιο νικητή Επάθλου 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 ολοκληρώσουν το Σετ Γρίφων ή θα επιλύσουν όλους τους γρίφους του Διαγωνισµού, κατά περίπτωση, µε
τη σειρά µε την οποία θα ολοκληρώνουν το Σετ Γρίφων ή τον Διαγωνισµό, µέχρις ότου ένας έγκυρος συµµετέχων ελεγχθεί ως
προς την ταυτοπροσωπία και την εγκυρότητα της συµµετοχής του και αναδειχθεί νικητής του εκάστοτε Επάθλου. Ο συµµετέχων
µε τον οποίον θα επικοινωνήσει ο Χορηγός δεσµεύεται ότι, έως ότου ο τελευταίος ανακοινώσει δηµόσια τον νικητή του
εκάστοτε Επάθλου, 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, ή κάποιους από τους γρίφους. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και της εγκυρότητας της
συµµετοχής του, κάθε υποψήφιος νικητής θα κληθεί να αποδείξει ότι επέλυσε επιτυχώς όλους τους γρίφους του Σετ Γρίφων του
Διαγωνισµού, ή ολόκληρου του Διαγωνισµού, κατά περίπτωση, 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
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του τελικού νικητή. Για να διατηρήσει το δικαίωµα να λάβει το Μέγα Έπαθλο, κάθε νικητής (ή ο κατά νόµο κηδεµόνας του,
εφόσον υφίσταται) θα κληθεί να υπογράψει τα Έγγραφα Αποδοχής Επάθλου.
Ο νικητής κάθε Επάθλου που συνδέεται µε την επίλυση των γρίφων του Διαγωνισµού µπορεί να είναι µόνο ένας. Ωστόσο, το
ίδιο άτοµο δύναται να κερδίσει και το Σετ Δώρου και το Μέγα Έπαθλο. 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, διά της συµµετοχής τους στον Διαγωνισµό, απαλλάσσουν τους
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.
ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ
Καθένα από τα Έπαθλα θα απονεµηθεί στο ποσό ή τη µορφή που ορίζεται παραπάνω. Κάθε Έπαθλο γίνεται αποδεκτό όπως
απονέµεται. Δε θα απονεµηθούν άλλα βραβεία πέρα από τα Έπαθλα που προβλέπονται στους παρόντες Κανόνες.
Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα Έπαθλα βαρύνουν αποκλειστικά τους αντίστοιχους νικητές. Σε χώρες
εκτός των ΗΠΑ, είναι δυνατή η παρακράτηση των Επάθλων, ή µέρους αυτών, έως ότου εξοφληθούν ή παρακρατηθούν οι φόροι.
Κάθε 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 έχει κερδίσει κάποιο Έπαθλο, το φορολογικό έντυπο W-9 των
αµερικανικών φορολογικών αρχών (Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, εφεξής «IRS») και, εάν ο νικητής δε διαµένει στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, το φορολογικό έντυπο W-8ΒΕΝ των αµερικανικών φορολογικών αρχών (εφεξής από κοινού
«Έντυπα IRS».) Στο τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο απονεµήθηκε το εκάστοτε Έπαθλο, η υπηρεσία IRS θα εκδώσει
και θα αποστείλει στον αντίστοιχο νικητή, για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, το φορολογικό έντυπο 1099 (ή/και κάθε άλλο
συναφές έντυπο ανάλογα µε τον τόπο διαµονής του νικητή) στο οποίο θα αναγράφεται ποσό ίσο µε την αξία του απονεµηθέντος
Επάθλου. Κάθε νικητής οφείλει να δηλώσει το Έπαθλο που του απονεµήθηκε στην υπηρεσία IRS ή σε κάθε άλλη αρµόδια
φορολογική αρχή σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία. Εάν κάποιος υποψήφιος νικητής: (i) δεν υπογράψει/επιστρέψει τα
προσήκοντα Έντυπα IRS 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) δε 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 Επάθλου που του απονεµήθηκε, ο εν λόγω υποψήφιος νικητής θα θεωρηθεί ότι
χάνει κάθε δικαίωµα επί του Επάθλου που του απονεµήθηκε και ο Χορηγός θα ανακηρύξει νικητή του εν λόγω Επάθλου τον
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αµέσως επόµενο συµµετέχοντα που θα επιλύσει όλους τους γρίφους που απαιτούνται για την κατοχύρωση του συγκεκριµένου
Επάθλου κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισµού, 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. Κάθε 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 κάποιου Επάθλου.
Ο νικητής του Μεγάλου Επάθλου ενδέχεται να πρέπει να πάρει άδεια και να µεταβεί στις Ηνωµένες Πολιτείες ή να ταξιδέψει
εντός των ΗΠΑ για να παραλάβει το Μέγα Έπαθλο. Σε αυτή την περίπτωση, ο νικητής του Μεγάλου Επάθλου 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 του Μεγάλου Επάθλου. Ο Χορηγός δε βαρύνει, πάντως, τον
νικητή µε δαπάνες ή τέλη για την παραλαβή του Μεγάλου Επάθλου ή κάθε άλλου Επάθλου.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κάθε υποψήφιος νικητής οφείλει να υπογράψει Ένορκη Βεβαίωση Αποδοχής και Παραλαβής του Επάθλου (εφεξής «Ένορκη
Βεβαίωση») και Δήλωση Παραίτησης και Εκχώρησης Πνευµατικών Δικαιωµάτων (εφεξής «Δήλωση Παραίτησης»). Με την
υπογραφή της Ένορκης Βεβαίωσης επικυρώνεται η εγκυρότητα της συµµετοχής κάθε νικητή στον Διαγωνισµό και
επιβεβαιώνεται ότι ο εκάστοτε νικητής δεν παραβιάζει την Ισχύουσα Νοµοθεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εκάστοτε 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 αντίστοιχο Έπαθλο.
Αποκλεισµός δύναται να επέλθει εάν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσµα να αποκτήσει ο εκάστοτε νικητής πλεονέκτηµα έναντι
των λοιπών συµµετεχόντων στον Διαγωνισµό. Εάν ο εκάστοτε 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 και τη Δήλωση Παραίτησης προκειµένου να µπορέσει ο νικητής να λάβει το αντίστοιχο
Έπαθλο. Εάν ο νικητής ή ο κατά νόµο κηδεµόνας του, σε περίπτωση που ο υποψήφιος νικητής δεν είναι ενήλικος, αρνηθεί να
υπογράψει την Ένορκη Βεβαίωση ή τη Δήλωση Παραίτησης εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που θα του
ζητηθεί από τον Χορηγό, ο νικητής δύναται να αποκλεισθεί. Σε περίπτωση αποκλεισµού, νικητής του εν λόγω Επάθλου
ανακηρύσσεται ο αµέσως επόµενος συµµετέχων που θα επιλύσει όλους τους γρίφους που απαιτούνται για την κατοχύρωση του
συγκεκριµένου Επάθλου κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισµού, 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.
Κάθε 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
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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, κάθε νικητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα
κάθε εκχώρηση των πνευµατικών δικαιωµάτων του που σχετίζεται µε τη νίκη του και την παραλαβή του αντίστοιχου Επάθλου,
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 εκάστοτε νικητής
λαµβάνει ένα µόνο µέρος του Επάθλου που του αναλογεί, το οποίο καθορίζεται από τον Χορηγό κατά την απόλυτη κρίση του,
ως αντάλλαγµα για την παραίτηση που απαγορεύεται). Κάθε 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 του Μεγάλου Επάθλου 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 κάθε 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 κάποιου νικητή.
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.
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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. 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 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 άλλο λόγο πέραν του ελέγχου του Χορηγού, ή για κάθε άλλο 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
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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 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 τη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο εµπλοκή σε οποιαδήποτε πτυχή του Διαγωνισµού, (iii) την αποδοχή, κατοχή,
χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε εκ των Επάθλων, (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 οποιουδήποτε εκ των νικητών συµπεριλαµβανοµένου, ενδεικτικά αλλά µη περιοριστικά,
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 διά 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 διά 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 άλλο τρόπο αύξησης των εν λόγω αποζηµιώσεων. Μετά την απονοµή του
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Επάθλου που του αντιστοιχεί, ο εκάστοτε νικητής αναλαµβάνει κάθε κίνδυνο απώλειας ή ζηµίας σε σχέση µε αυτό. Ο Χορηγός
δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ούτε παρέχει εγγυήσεις σχετικά µε την εµφάνιση, ασφάλεια ή απόδοση οποιουδήποτε 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 ανάµεσα σ’ εσάς
και στον Χορηγό 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. Διά 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
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
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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 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, ζηµιά 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.
Διά 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 προκληθεί στους Φορείς του Χορηγού,
στους Φορείς του Διαγωνισµού και στους Εκδότες από τη συµµετοχή στον Διαγωνισµό.
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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 σάς επιτρέπει να προβείτε στις προαναφερθείσες ενέργειες.
Οι επωνυµίες «Third Floor Fun, LLC», Endgame και Endgame: Οι Κανόνες του Παιχνιδιού 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 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 µια σελίδα, η
οποία (i) θα σας ενηµερώνει ότι το λογισµικό πλοήγησης ή η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται και (ii) θα σας συµβουλεύει να
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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. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια 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 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 e-mail, 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 διά 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, στο Facebook, στο YouTube,
στο 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
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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 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»).
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 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 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 068204608. 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

Σελίδα 15 από 16

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

επικοινωνία.
Για να πληροφορηθείτε τα ονόµατα των νικητών, παρακαλείσθε να αποστείλετε έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 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.

Σελίδα 16 από 16

