
 
 

 

Όροι και προϋποθέζεις  

για ηη διάθεζη ηων λαχνών FIESTA και ηις κληρώζεις FIESTA 

Οι ακόλουκοι όροι και προχποκζςεισ  αναφζρονται ςτισ κλθρϊςεισ δϊρων από τον Διμο 

Λάρνακασ, ςτα πλαίςια του ζργου FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted 

Action). 

Το ζργο FIESTA ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ, 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η αποκλειςτικι ευκφνθ για το περιεχόμενο αυτοφ του εγγράφου 

βαρφνει τουσ ςυγγραφείσ. Δεν απθχοφν κατ 'ανάγκθ τθν άποψθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Οφτε θ EASME οφτε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι είναι υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ μπορεί 

να γίνει των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτό.  

Αυτοί οι όροι και οι προχποκζςεισ κα πρζπει να διαβάηονται παράλλθλα και, είναι 

ςυμπλθρωματικοί τυχόν ειδικότερων όρων που ζχουμε ςυμπεριλάβει ςε οποιαδιποτε 

δραςτθριότθτα προϊκθςθσ του ζργου ι μινυμα ςχετικά με τθν κλιρωςθ όπωσ για 

παράδειγμα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςε οποιοδιποτε υλικό προϊκθςθσ ι ςτο 

διαδίκτυο («διαφθμιςτικό υλικό») . Εάν υπάρχει οποιαδιποτε αςυνζπεια μεταξφ αυτϊν των 

όρων και προχποκζςεων και άλλθσ δραςτθριότθτασ προϊκθςθσ, τότε κα επικρατιςει θ 

πλθροφόρθςθ που δίνεται από τθν δραςτθριότθτα προϊκθςθσ.  

Δεν είναι απαραίτθτθ καμία αγορά ι πλθρωμι για τθ ςυμμετοχι ι νίκθ ςτισ κλθρϊςεισ. 

Με τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν κλιρωςθ, αποδζχεςτε τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

1. Πρζπει να είςτε κάτοικοσ τθσ Επαρχίασ Λάρνακασ. 

2. Οι λαχνοί κα δοκοφν ςε οικογζνειεσ (βλζπε όρο 1 πιο πάνω ςχετικά με τουσ 

δικαιοφχουσ) οι οποίεσ κα αιτθκοφν δωρεάν ζλεγχο ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ 

οικίασ ςτθν οποία διαμζνουν. Ο Διμοσ Λάρνακασ διατθρεί το δικαίωμα να διακζςει 

λαχνοφσ και ςτα πλαίςια άλλων δραςτθριοτιτων προϊκθςθσ του ςκοποφ του ζργου.  

3. Το βραβείο κα απονζμεται ςτον μοναδικό κάτοχο του λαχνοφ ο οποίοσ κα φζρει ζναν 

τυχαία επιλεγμζνο αρικμό και ο οποίοσ κα κλθρωκεί δθμόςια.  

4. Η θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ διανομισ των λαχνϊν κακορίηεται από τον Διμο 

Λάρνακασ όπωσ επίςθσ και οι θμερομθνίεσ των κλθρϊςεων και τθσ απονομισ των 

βραβείων. Τα ςτοιχεία αυτά κα δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ 

FIESTA (www.fiesta-audit.eu/).  

5. Προβλζπονται 2 κλθρϊςεισ βραβείων. Οι λαχνοί που δεν κα κερδίςουν κάποιο βραβείο 

ςτθν πρϊτθ κλιρωςθ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν δεφτερθ. Ο διοργανωτισ τθσ 

http://www.fiesta-audit.eu/


κλιρωςθσ δε φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ για λαχνοφσ οι οποίοι ζχουν αλλοιωκεί κατά 

τρόπο που να μθν είναι ευδιάκριτοσ ο αρικμόσ τουσ. 

6. Ο κατάλογοσ των νικθτιριων λαχνϊν κα δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου 

κακϊσ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Λάρνακασ και οι νικθτζσ κα ζχουν 

κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα για να διεκδικιςουν  το βραβείο τουσ, διαφορετικά θ 

κλιρωςθ κα επαναλαμβάνεται. Η απόφαςθ του Διμου για τουσ νικθτζσ τθσ κλιρωςθσ 

είναι οριςτικι. 

7. Το είδοσ των βραβείων κα αναγράφεται ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου. Στθν απίκανθ 

περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν δυςκολίεσ ςτθν απόκτθςθ του(ων) 

αναγραφόμενου(ων) βραβείου(ων), διατθροφμε το δικαίωμα να αντικαταςτιςουμε 

το(α) βραβείο(α) με άλλο(α) ίςθσ ι μεγαλφτερθσ αξίασ.  

8. Δε κα προςφζρονται χριματα αντί των βραβείων. Εάν είςτε ζνασ από τουσ τυχεροφσ 

νικθτζσ δεν μπορείτε να ηθτιςετε άλλο βραβείο ι χριματα αντί του βραβείου που 

ζχετε κερδίςει. 

9. Λαμβάνοντασ το λαχνό FIESTA, ςυμφωνείτε να ςυνεργαςτείτε μαηί μασ χωρίσ 

οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για ςκοποφσ προϊκθςθσ του ζργου, δθμοςιεφοντασ (και ςτο 

διαδίκτυο) το ονοματεπϊνυμό ςασ και τθν φωτογραφία ςασ ςτα αποτελζςματα των 

κλθρϊςεων. 

 


