
ΟΡΟΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΕ	ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	

«ΤΑ	PLANET	FITNESS	AND	MORE	ΣΕ	ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ!»	

	

1.		 Οι	παρακάτω	αναφερόμενες	εταιρείες,	καλούμενες	εφεξής	ως	«PLANET	FITNESS	AND	
MORE»	 ή	«Διοργανώτριες	Εταιρείες»	 και	 συγκεκριμένα	 οι	 εταιρείες:	 1)	 CANDIDUS	E.E.,	 με	
έδρα	 τον	 Άλιμο,	 οδός	 Γερασίμου	 1	 &	 Κεφαλληνίας,	 με	 ΑΦΜ	 800939783,	 2)	 FELIX	
COOPERANTUM	ΜΟΝ.	Ι.Κ.Ε.,	με	έδρα	τα	Βριλήσσια,	Λ.	Αναπαύσεως	αρ.	26-28	και	Διός	38-40,	με	
A.Φ.M.:	800670060,	3)	CASTUS	FITNESS		ΕΠΕ,	με	έδρα	την	Καλλιθέα,	Λ.	Ελ.	Βενιζέλου	αρ.	206	με	
ΑΦΜ	801134468,	4)	DOMINICUS	Ε.Ε.	με	έδρα	τη	Ν.	Ιωνία,	οδός	Ελ.	Βενιζέλου	αρ.	28-32,	με	ΑΦΜ	
800858922,	 5)	 BENEDICTUS	 Ε.Ε.	 με	 έδρα	 το	 Περιστέρι,	 οδός	 Φαναρίου	 αρ.	 3	 με	 ΑΦΜ	
800853686,	6)	ADEO	Ε.Ε.	με	έδρα	το	Κερατσίνι	οδός	Γρ.	Λαμπράκη	αρ.	545	και	Χίου	6	με	Α.Φ.Μ.	
800828303,	7)	ΑΙΓΑ	Ε.Ε.	με	έδρα	τον	Πειραιά	Λ.	Θηβών	αρ.	41Β’	με	ΑΦΜ	800900422	και	8)	LUP	
Ε.Ε.	με	έδρα	το	Αιγάλεω	Λ.	Θηβών	αρ.	282	με	ΑΦΜ	800901885,	όπως	εκπροσωπούνται	νόμιμα,	
διοργανώνουν	 προωθητική	 ενέργεια	 με	 τον	 τίτλο	 “ΤΑ	 PLANET	 FITNESS	 AND	 MORE	 ΣΕ	
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ!”,	 μέσω	 διαδικασίας	 κλήρωσης	 (εφ’	 εξής	 «προωθητική	 ενέργεια»)	 σε	 όλα	 τα	
γυμναστήρια	 που	 φέρουν	 το	 σήμα	 PLANET	 FITNESS	 AND	 MORE	 στην	 Αττική,	 στο	 πλαίσιο	
προώθησης	και	προβολής	των	προϊόντων	και	των	υπηρεσιών	τους,	για	συγκεκριμένο	χρονικό	
διάστημα	 και	 σύμφωνα	 με	 τους	 ακόλουθους	 όρους	 συμμετοχής,	 που	 όλοι	 συνομολογούνται	
ουσιώδεις,	 οι	 οποίοι	 είναι	 κατατεθειμένοι	 στη	 Συμβολαιογράφο	Αθηνών	 Σπυριδούλα	 Ράμμου	
(εφεξής	 η	 «Συμβολαιογράφος»)	 και	 θα	 δημοσιευθούν	 στην	 ιστοσελίδα	 της	 PLANET	 FITNESS	
AND	MORE	 (www.planetfitness.gr)	 κατά	 το	 χρονικό	 διάστημα	 από	 01.07.2019	 και	 μέχρι	 την	
ολοκλήρωση	της	χρονικής	διάρκειας	της	ενέργειας,	στις	09.08.2019.	

2.		 Η	 προωθητική	 ενέργεια	 θα	 διαρκέσει	 από	 01.07.2019	 έως	 και	 τις	 09.08.2019.	 Η	
προωθητική	ενέργεια	θα	πραγματοποιηθεί	σε	δώδεκα	(12)	γυμναστήρια	που	φέρουν	το	σήμα	
PLANET	FITNESS	AND	MORE	και	ειδικότερα	στα	καταστήματα	PLANET	FITNESS	AND	MORE	1)	
Παγκρατίου	–	Φρύνης	1-3,	2)	Νέας	Ερυθραίας	–	Στροφυλίου	67,	3)	Ψυχικού	–	Κηφισιάς	338,	4)	
Περιστερίου	 –	 Φαναρίου	 3,	 5)	 Βριλησσίων	 –	 Λ.	 Αναπαύσεως	 26-28,	 6)	 Παλαιού	 Φαλήρου	 –	
Λεωφ.	 Αμφιθέας	&	 Λεωφ.	 Αγ.	 Βαρβάρας	 2,	 7)	 Αλίμου	 –	 Λεωφ.	 Αλίμου	&	Αγ.	 Γερασίμου	 1,	 8)	
Καλλιθέας	–	Ελ.	Βενιζέλου	206,	9)	Νέας	 Ιωνίας	–	Ελευθερίου	Βενιζέλου	30,	10)	Κερατσινίου	–	
Γρηγορίου	Λαμπρακη	545	και	Χίου	12,	11)	Αιγάλεω	-	Θηβών	282	και	12)	Νίκαιας	-	Θηβών	41.	Η	
προωθητική	 ενέργεια	 θα	 διεξάγεται	 κατά	 την	 έναρξη	 του	 ωραρίου	 λειτουργίας	 των	
γυμναστηρίου	μέχρι	το	πέρας	του	ωραρίου	λειτουργίας	τους		

3.		 Δικαίωμα	 συμμετοχής	 στην	 προωθητική	 ενέργεια	 έχουν	 όλοι	 οι	 δικαιούμενοι	
απόκτησης	 της	 ιδιότητας	 του	 μέλους	 των	 γυμναστηρίων	 του	 Ομίλου	 PLANET	 FITNESS	 AND	
MORE,	 όπως	 οι	 προϋποθέσεις	 αυτές	 εμπεριέχονται	 στον	 Κανονισμό	 Λειτουργίας	 των	
Γυμναστηρίων	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 Ομίλου	 (https://planetfitness.gr/terms),	 οι	 οποίοι,	 όμως,	
μέχρι	και	την	9η	Αυγούστου	2019	θα	έχουν	συμπληρώσει	το	18ο	έτος	της	ηλικίας	τους.		

4.		 Εξαιρούνται	 από	 τη	 συμμετοχή	 στην	 προωθητική	 ενέργεια	 οι	 ιδιοκτήτες	 και	
εργαζόμενοι	 σε	 όλες	 τις	 εταιρείες	 των	 Διοργανωτών,	 καθώς	 και	 στις	 εταιρίες	 που	



συνεργάζονται	 με	 αυτές	 για	 τη	 διενέργεια	 της	 προωθητικής	 ενέργειας	 (ταξιδιωτικός	
οργανισμός	MANESSIS	TRAVEL),	οι	σύζυγοι,	καθώς	και	οι	συγγενείς	τους	α’	βαθμού.		

5.		 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		

5.1		 H	συμμετοχή	στη	διαδικασία	της	κλήρωσης	προϋποθέτει	 την	αγορά,	κατά	τη	χρονική	
διάρκεια	της	προωθητικής	ενέργειας,	ετήσιας	συνδρομής	στα	γυμναστήρια	του	Ομίλου	PLANET	
FITNESS	AND	MORE,	με	νέα	εγγραφή	ή	ανανέωση	της	υφιστάμενης	ή	λήξασας	συνδρομής	του,	
στις	 ισχύουσες	 για	 το	 χρονικό	 διάστημα	 τιμές	 ή	 αγορά	 πακέτου	 υπηρεσιών	 στην	 ίδια	 ή	 και	
μεγαλύτερη	της	ετήσιας	συνδρομής	τιμή.	

5.2.1		 Τα	στοιχεία	των	συμμετεχόντων	θα	συλλέγονται	από	τις	ανωτέρω	επιχειρήσεις	και	θα	
προωθούνται	 για	 επεξεργασία	 στην	 εκ	 των	 διοργανωτριών	 επιχειρήσεων	 CANDIDUS	 EE,	 η	
οποία	θα	τα	καταγράφει	σε	ενιαίο	κατάλογο	(λίστα).	

5.2.2		 Ο	κάθε	συμμετέχων	θα	συμπληρώνει	και	υπογράφει	τη	φόρμα	αποδοχής	των	όρων	του	
διαγωνισμού,	συμπληρώνοντας	τα	ελάχιστα	δεδομένα	του	που	αποτελούνται	από	το	όνομα,	το	
επώνυμό	του	και	 το	πατρώνυμό	του,	 την	ημερομηνία	 εγγραφής	του	και	 το	γυμναστήριο	που	
την	 πραγματοποίησε,	 το	 τηλέφωνό	 του	 και	 τη	 διεύθυνση	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου,	
παραιτούμενος	σε	περίπτωση	μη	αποδοχής	 του	 δώρου	από	 οποιαδήποτε	 διεκδίκηση	από	 τις	
Διοργανώτριες.		

5.2.3	 Στην	 περίπτωση	 online	 αγοράς	 συνδρομής	 (μέσω	 της	 ιστοσελίδας	
www.planetfitness.gr),	 τα	 μέλη	 θα	 συμμετέχουν	 στη	 διαδικασία	 της	 κλήρωσης	 κατά	 τον	
ανωτέρω	αναφερόμενο	τρόπο,	κατά	την	ενεργοποίηση	της	συνδρομής	τους,	η	οποία,	ως	προς	
τη	συμμετοχή	τους	στην	προωθητική	ενέργεια,	θα	πρέπει	να	γίνει	μέχρι	τις	09.08.2019.	

5.3		 Κάθε	συμμετέχων-μέλος	του	Ομίλου	PLANET	FITNESS	AND	MORE,	έχει	δικαίωμα	μιας	
(1)	μόνο	συμμετοχής		

6.		 ΔΩΡΑ		

6.1	 Τα	δώρα	 της	προωθητικής	 ενέργειας	 είναι	 τρεις	 3	 ταξιδοεπιταγές	αξίας	πεντακοσίων	
ευρώ	 (€	 500,00)	 η	 καθεμιά	 από	 τον	 μεγάλο	 ταξιδιωτικό	 οργανισμό	 Manessis	 Travel.	 Οι	
ταξιδοεπιταγές	μπορούν	να	εξαργυρωθούν	σε	αεροπορικά	ή	ακτοπλοϊκά	εισιτήρια	καθώς	και	
σε	πακέτα	διαμονής	του	παραπάνω	ταξιδιωτικού	Οργανισμού,	μέσα	σε	ένα	χρόνο	από	τη	λήξη	
του	διαγωνισμού,	δηλαδή	από	την	01.08.2019	έως	και	την	09.08.2019	για	την	πραγματοποίηση	
του	 ταξιδιού	 μέσα	 στο	 ίδιο	 αυτό	 χρονικό	 διάστημα,	 χωρίς	 δυνατότητα	 μεταφοράς	 τους	 σε	
προγενέστερο	ή	μεταγενέστερο	χρόνο.	Σε	περίπτωση	μη	τήρησης	των	ανωτέρω	προθεσμιών	οι	
Διοργανώτριες	 δε	 φέρουν	 καμία	 ευθύνη	 αποζημίωσης,	 αντικατάστασης	 ή	 εξαργύρωσης	 σε	
χρήμα	του	Δώρου.	

6.2		 Τα	 δώρα	 είναι	 προσωπικά	 και	 παραλαμβάνονται	 από	 τα	 ίδια	 τα	 μέλη,	 δεν	
ανταλλάσσονται	με	χρήματα	ή	με	άλλα	δώρα	και	δεν	μεταβιβάζονται.		

7.	 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΔΩΡΩΝ	



7.1	 Οι	 τρεις	 νικητές	 θα	 αναδειχθούν	 βάσει	 ηλεκτρονικής	 κλήρωσης	 που	 θα	
πραγματοποιηθεί	 την	 Τετάρτη	 21.08.2019	 και	 ώρα	 11:00,	 στα	 γραφεία	 της	 εκ	 των	
Διοργανωτριών	 CASTUS	 FITNESS	 	 ΕΠΕ,	 στην	 Καλλιθέα,	 Λεωφ.	 Ελ.	 Βενιζέλου	 αρ.	 206	 και	 τα	
ονόματα	 των	 νικητών	 (όνομα	 –	 επώνυμο)	 θα	 ανακοινωθούν	 στην	 ιστοσελίδα	 της	 PLANET	
FITNESS	AND	MORE	και	στα	social	media	του	Ομίλου.		

7.2		 Η	 παραλαβή	 των	 δώρων	 θα	πραγματοποιείται	 από	 τα	 γραφεία	 της	 CASTUS	 FITNESS		
ΕΠΕ,	στην	Καλλιθέα,	Λεωφ.	Ελ.	Βενιζέλου	αρ.	206,	σε	εργάσιμες	ώρες,	μετά	από	προηγούμενη	
ενημέρωση	της	PLANET	FITNESS	AND	MORE	με	τους	νικητές.		

7.3		 Η	συλλογή	των	δώρων	θα	πρέπει	να	έχει	πραγματοποιηθεί	έως	τις	20.09.2018,	μετά	την	
παρέλευση	 της	 οποίας	 ο	 νικητής	 που	 δεν	 συνέλεξε	 το	 δώρο	 του,	 θα	 θεωρείται	 ότι	 έχει	
αποποιηθεί	το	δώρο.	Σε	περίπτωση	που	ο	νικητής	του	Διαγωνισμού	δεν	επιθυμεί	να	αποδεχθεί	
το	 Δώρο	 του	 ή	 αρνηθεί	 να	 υπογράψει	 βεβαίωση	 αποδοχής	 αυτού	 ή	 να	 επιδείξει	 δημόσιο	
έγγραφο	 από	 το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 η	 ταυτότητά	 του,	 το	 πρόσωπο	 αυτό	 χάνει	 οριστικά	 το	
δικαίωμά	του	επί	του	Δώρου.	

7.4	 Σε	περίπτωση	που	δεν	καταστεί	δυνατή	η	επικοινωνία	με	τον	νικητή	του	Διαγωνισμού	
μέχρι	 τις	 20.09.2019	 μετά	 από	 αποστολή	 σχετικού	 ενημερωτικού	 μηνύματος	 μέσω	 SMS	 ή	 e-
mail	στα	δηλούμενα	από	εκείνον	στοιχεία	ή	σε	περίπτωση	που	σε	οποιοδήποτε	χρονικό	σημείο	
κριθεί	ότι	η	συμμετοχή	του	δεν	ήταν	έγκυρη,	το	πρόσωπο	αυτό	χάνει	οριστικά	το	δικαίωμά	του	
επί	του	σχετικού	Δώρου,	και	το	δώρο	ακυρώνεται.	

7.5	 Ως	 «έγκυρη	 συμμετοχή»	 κατά	 τα	 ανωτέρω,	 νοείται,	 ανάμεσα	 σε	 άλλα,	 οποιαδήποτε	
συμμετοχή	 στο	 Διαγωνισμό	 για	 την	 οποία	 ισχύουν	 αθροιστικά	 τα	 κατωτέρω:	 (α)	 έχει	
διαμορφωθεί	 σύμφωνα	 με	 τους	 παρόντες	 όρους,	 (β)	 δεν	 αποτελεί,	 κατά	 την	 κρίση	 του	
Διοργανωτή,	 αυτή	 καθ’	 εαυτή	 η	 συμμετοχή	 προϊόν	 παράνομης	 τεχνικής	 επιρροής	 στα	
συστήματα	των	Διοργανωτριών	ή	εν	γένει	απάτης	ή	αθέμιτης	παρεμβολής	του	συμμετέχοντα	ή	
τρίτου.		

8.		 ΕΥΘΥΝΗ	ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΩΝ	

8.1	 Οι	 Διοργανώτριες	 δεν	 θα	 ευθύνονται	 στην	 περίπτωση	 που	 για	 οποιοδήποτε	 τεχνικό	
λόγο	 είναι	 προσωρινώς	 αδύνατη	 η	 λήψη	 και	 καταχώρηση	 συμμετοχής	 οποιουδήποτε	
συμμετέχοντα	από	το	σύστημα	καταχώρησης	συμμετοχών	στο	Διαγωνισμό	και	ανάδειξης	των	
νικητών.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση	 η	 ευθύνη	 των	 Διοργανωτριών	 θα	 περιορίζεται	 σε	 πράξεις	 ή	
παραλήψεις	 του	 από	 δόλο	 ή	 βαρεία	 αμέλεια	 και	 σε	 καμία	 περίπτωση	 δε	 θα	 εκτείνεται	 σε	
τυχερά	γεγονότα	ή	γεγονότα	ανωτέρας	βίας.	Με	το	τέλος	του	διαγωνισμού	και	τη	διάθεση	των	
δώρων	 στο	 νικητή,	 θα	 σταματήσει	 να	 υπάρχει	 η	 όποια	 ευθύνη	 των	 Διοργανωτριών	 και	 των	
συνεργαζομένων	 με	 αυτές	 εταιρειών.	 Οι	 Διοργανώτριες	 και	 οι	 συνεργαζόμενες	 με	 αυτές	
εταιρείες,	 εάν	 υπάρχουν,	 δεν	 θα	 είναι	 υπεύθυνες	 για	 τις	 όποιες	 ζημίες	 της	 όποιας	 μορφής,	
άμεσες	ή	 έμμεσες,	και/ή	δευτερεύουσες,	άμεσες	ή	μελλοντικές,	που	μπορεί	να	προκύψουν	ως	
συνέπεια	λόγω	της	χρήσης	των	δώρων	που	απονεμήθηκαν.	

8.2		 Για	 την	 εξαργύρωση	 των	 ταξιδοεπιταγών,	 τους	 όρους,	 προϋποθέσεις	 και	 τιμές	
εξαργύρωσης,	 αποκλειστική	 αρμοδιότητα	 φέρει	 ο	 ταξιδιωτικός	 Οργανισμός	 MANESSIS	



TRAVEL.	Οι	Διοργανώτριες	ευθύνονται	αποκλειστικά	και	μόνο	για	την	παροχή	και	κατοχύρωση	
των	 δώρων	 και	 ουδεμία	 ευθύνη	 φέρουν,	 αστική	 ή	 ποινική,	 για	 τυχόν	 πραγματικά	 ή	 νομικά	
ελαττώματά	τους.		

9.	 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ	

9.1		 Για	 τη	 συμμετοχή	 στην	 προωθητική	 ενέργεια,	 οι	 Διαχειρίστριες	 δεν	 δικαιούνται	 να	
λάβουν	 περισσότερα	 προσωπικά	 δεδομένα	 από	 εκείνα	 από	 εκείνα	 που	 συλλέγουν	 και	
επεξεργάζονται	 κατά	 τη	 σύναψη	 της	 αντίστοιχης	 σύναψης	 σύμβασης	 μέλους	 (αγορά	
συνδρομής)	με	αυτές.	Ως	προς	τη	συλλογή	και	επεξεργασία	αυτή,	οι	Διαχειρίστριες	δεσμεύονται	
από	 την	 Πολιτική	 Προστασίας	 των	 Προσωπικών	 Δεδομένων	 των	 μελών	 τους,	 η	 οποία	 είναι	
αναρτημένη	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 Ομίλου	 PLANET	 FITNESS	 AND	 MORE	
(https://planetfitness.gr/gdpr).	 Συμπληρωματικά,	 οι	 Διοργανώτριες	 θα	 διαβιβάσουν	 α)	 τα	
προσωπικά	 δεδομένα	 των	 συμμετεχόντων	 για	 επεξεργασία	 στην	 εκ	 των	 διοργανωτριών	
επιχειρήσεων	CANDIDUS	EE,	η	οποία	θα	τα	καταγράφει	σε	ενιαίο	κατάλογο	(λίστα)	και	β)	τα	
στοιχεία	 των	νικητών	στον	 	Ταξιδιωτικό	Οργανισμό	MANESSIS	TRAVEL	 	 (δωροθέτη)	για	 την	
εξαργύρωση	των	δώρων.	Για	την	περαιτέρω	επεξεργασία	των	προσωπικών	δεδομένων	από	τις	
ανωτέρω	 επιχειρήσεις	 και	 δη	 για	 τη	 συλλογή	 και	 επεξεργασία,	 διατήρηση,	 ασφάλεια	 και	
διαγραφή	αυτών	είναι	οι	συνεργαζόμενες	για	την	προωθητική	αυτή	ενέργεια	επιχειρήσεις.		

10.	 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΟΡΩΝ	ΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

10.		 Οι	Διοργανώτριες	διατηρούν	το	δικαίωμα,	μονομερώς,	 χωρίς	προειδοποίηση	και	κατά	
την	 κρίση	 τους,	 να	 τροποποιούν	 τους	 όρους	 της	 προωθητικής	 ενέργειας,	 ματαιώσουν	 ή	
παρατείνουν	τη	διάρκεια	της	προωθητικής	ενέργειας,	να	αντικαταστήσουν	τα	προσφερόμενα	
δώρα,	 με	 απλή	 ανάρτηση	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 Ομίλου,	 χωρίς	 να	 φέρουν	 ευθύνη	 έναντι	 των	
συμμετεχόντων	ή/και	οποιουδήποτε	τρίτου.		

11.		 Οι	 παρόντες	 όροι	 διέπονται	 από	 το	 ελληνικό	 δίκαιο	 και	 οιαδήποτε	 τυχόν	 διαφορά	
σχετικά	με	 την	προωθητική	 ενέργεια	θα	 επιλύεται	από	 τα	καθ'	 ύλη	αρμόδια	δικαστήρια	 των	
Αθηνών.	


