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Μεγάλος Διαγωνισμός Σοκολάτας 
LE MONDE  

Sponsored by ION 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Αθήνα σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2020 ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθεί διαγωνισμός  για τους      εν ενεργεία 

σπουδαστές κι αποφοίτους όλων των  προγραμμάτων  του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE με θέμα Σοκολάτα. 

Αμφότερα τα μέλη αφενός ο Εκπαιδευτικός Όμιλος  LE MONDE (στο εξής: «διοργανωτής»), με έδρα Θεσσαλονίκης 45 – 

Μοσχάτο 183 46 και όλοι όσοι εγκύρως δηλώσουν συμμετοχή (στο εξής: διαγωνιζόμενοι) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 

πιο κάτω όρους: 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εν ενεργεία σπουδαστές κι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου  LE MONDE. 

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE. 

Κάθε σπουδαστής ή απόφοιτος  μπορεί να στείλει μόνο μία (1) συνταγή συνοδευόμενη από τη φωτογραφία του γλυκού. Με 

τη συμμετοχή τους όλοι οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους του διαγωνισμού.  

Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που: 

- υποβλήθηκε από  εν ενεργεία σπουδαστή ή απόφοιτο του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE. 

- υποβλήθηκε εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.  

- υποβλήθηκε με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά  και με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν.  

- αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημά του διαγωνιζόμενου. 

- δεν προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ήθη, την προσωπικότητα και εν γένει τα πάσης 

φύσεως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. 

- είναι σχετική με το θέμα Σοκολάτα. 

- έχει επιβεβαιωθεί από τον διοργανωτή και ο διαγωνιζόμενος έχει παραλάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά, την  

αντίστοιχη επιβεβαίωση. 

Ημερομηνίες:  

Έως τις 20 του κάθε μήνα αποστολή συνταγής & φωτογραφίας  για  τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Πιο συγκεκριμένα: 

Για τον Μάρτιο: Από 01/03/2020 έως και  20/03/2020 αποστολή συνταγής και φωτογραφίας του γλυκού. 

Από 21/03/2020 έως και 31/03/2020  δημοσίευση συνταγής & φωτογραφίας των 3 νικητών με το ονοματεπώνυμό τους στα 

social media  της ΙΟΝ & της LE MONDE και στο blog της ION Sweets. 

Για τον Απρίλιο: Από 01/04/2020 έως και  20/04/2020 αποστολή συνταγής και φωτογραφίας του γλυκού. 

Από 21/04/2020 έως και 30/04/2020  δημοσίευση συνταγής & φωτογραφίας των 3 νικητών με το ονοματεπώνυμό τους στα 

social media  της ΙΟΝ & της LE MONDE και στο blog της ION Sweets. 

Για τον Μάιο: Από 01/05/2020 έως και  20/05/2020 αποστολή συνταγής και φωτογραφίας του γλυκού. 
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Από 21/05/2020 έως και 31/05/2020 δημοσίευση συνταγής & φωτογραφίας των 3 νικητών με το ονοματεπώνυμό τους στα 

social media  της ΙΟΝ & της LE MONDE και στο blog της ION Sweets. 

Αποστολή συνταγής & φωτογραφίας: 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να στείλει μόνο μία συνταγή & τη φωτογραφία της, ανά μήνα.  

Οι συνταγές και οι φωτογραφίες αποστέλλονται στο e-mail: library@lemonde.edu.gr  υπόψη του Βασίλη Μπρίνια. Η 

συνταγή θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένη στην ειδική φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα της σχολής μαζί με τους όρους. 

Η κάθε συνταγή θα πρέπει να  καταγράφει πλήρως τη μέθοδο και δοσολογία. Οι συνταγές θα αποσταλούν στην κριτική 

επιτροπή ανώνυμα, για τον σκοπό αυτό θα αποκτήσουν ως ταυτότητα , αριθμό συμμετοχής που θα αντιστοιχεί στον κάθε 

τίτλο συνταγής. Ο αριθμός συμμετοχής θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες με την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους. 

Τα προϊόντα σοκολάτας που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε συνταγή θα πρέπει να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ της ΙΟΝ και θα 

πρέπει να διευκρινίζεται ο τύπος σοκολάτας που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε συνταγή. Τα απαραίτητα συνοδευτικά είναι: 

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κινητό, e-mail, τοποθεσία που έγινε η λήψη, τίτλος λήψης (αν υπάρχει) και μικρή περιγραφή – 

επεξήγηση (αν το κρίνετε απαραίτητο).  Ελάχιστο μέγεθος φωτογραφίας είναι τα 3,2 Megapixels.  

Οι συνταγές και οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν, δύναται να προβληθούν στα social media της   LE MONDE και της ΙΟΝ, 

στο blog της ION Sweets, στους χώρους της Σχολής ή/και σε αντίστοιχο διαφημιστικό έντυπο με αναφορά στον δημιουργό 

τους.   

Οι διοργανωτές δύναται να ορίσουν συγκεκριμένο θέμα για κάθε μήνα. Σε περίπτωση που αυτό δεν οριστεί, η επιλογή 

θέματος από τον συμμετέχοντα, θα είναι ελεύθερη. 

Αξιολόγηση:  

- Η Κριτική Επιτροπή είναι επταμελής (7) και αποτελείται από 2 καθηγητές ζαχαροπλαστικής, 1 φωτογράφο, 1 

υπεύθυνο γαστρονομικών εκδόσεων, 1 καθηγητή μαγειρικής και 2 εκπροσώπους της ΙΟΝ.  

- Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτικής Επιτροπής: τεχνική αρτιότητα συνταγής 20%,  ανάδειξη σοκολάτας 20%, ιδέα 20%, 

βαθμός δυσκολίας 20%, παρουσίαση – φωτογραφία 20%. 

- Από την αξιολόγηση θα αναδεικνύονται 3 νικητές κάθε μήνα. 

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η συμμετοχή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 

κριτήριο Ανάδειξη Σοκολάτας, όπως αυτό βαθμολογήθηκε από την Κριτική Επιτροπή. 

Δώρα: 

Οι 3 νικητές κάθε μήνα κερδίζουν:  

- Ένα 3ωρο σεμινάριο της επιλογής τους από τη LE MONDE. 

- Τη συνταγή και τη φωτογραφία τους δημοσιευμένα με το ονοματεπώνυμό τους στα social media της ΙΟΝ & της LE 

MONDE και στο blog της ΙΟΝ sweets. 

- Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με άλλο,  δεν ανταλλάσσονται  με χρήματα. 

- Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη σελίδα της Σχολής και στα στοιχεία επικοινωνίας που κοινοποίησαν με τη 
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συμμετοχή τους. 

Με την αποστολή των συνταγών και των φωτογραφιών, οι 3 νικητές συμφωνούν και αποδέχονται χωρίς κανένα οικονομικό 

ή άλλο αντάλλαγμα,  ότι η Σχολή με δικά της μέσα θα επιμεληθεί τις συνταγές που τυχόν υποβάλλουν προς δημοσίευση, κι 

αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τη Σχολή θα τις φωτογραφήσει ή/ και θα τις βιντεοσκοπήσει με σκοπό να προβληθούν στο blog 

της ionsweets.gr  και στη σελίδα   ή / και τα  social media της σχολής LE MONDE και της ΙΟΝ, με το ονοματεπώνυμο τους και 

την ιδιότητα τους ως σπουδαστές  ή απόφοιτοι της σχολής και νικητές του διαγωνισμού.  Για την τυχόν συμμετοχή τους στη 

φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, οι 3  νικητές θα ενημερωθούν εγκαίρως από τη Σχολή. Με τη συμμετοχή τους 

αυτομάτως συμφωνούν στην προβολή των φωτογραφιών και των βίντεο στο  ionsweets.gr και στη σελίδα   ή / και τα  social 

media της Σχολής LE MONDE  και της ΙΟΝ χωρίς να  επιθυμούν κανένα οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα. Η Σχολή LE MONDE 

και η ΙΟΝ διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν κάποια ή το σύνολο των απεσταλμένων συνταγών των 3 νικητών εάν 

κρίνουν ότι δεν αρμόζουν στο γαστρονομικό επίπεδο της σχολής,  προσβάλλουν το επάγγελμα ή/ και την τέχνη,  

προβάλλουν άσκοπα προϊόντα, είτε αδυνατεί  ο νικητής να παρευρεθεί -συμμετάσχει στη διαδικασία βιντεοσκόπησης ή/και 

φωτογράφισης. Η Σχολή LE MONDE και η ΙΟΝ διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στους όρους, στις 

ημερομηνίες του διαγωνισμού καθώς επίσης και να αναβάλλουν, μεταθέσουν χρονικά, ακυρώσουν τον διαγωνισμό, 

ενημερώνοντας απλά τους διαγωνιζόμενους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Σχολή LE MONDE δεν έχουν καμία άλλη υποχρέωση 

απέναντι στον συμμετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον έξοδα σχετίζονται με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ενδεικτικά 

αναφέρουμε έξοδα πρώτης ύλης, μεταφοράς, φωτογράφισης κ. ά. Ο κάθε ένας εκ των 3 νικητών δηλώνει και εγγυάται ότι 

κάθε συνταγή που τυχόν παραδώσει, προκειμένου να διεκδικήσει τη δυνατότητα δημοσίευσης στα ως άνω αναφερόμενα 

μέσα,  αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημά του, στην τελική διαμόρφωση και διάρθρωση της ύλης του οποίου θα συμβάλλει 

καθοριστικά και η Σχολή.  Ως εκ τούτου, στο μέτρο που τον αφορά, ο νικητής δηλώνει ότι είναι μοναδικός και αποκλειστικός 

δικαιούχος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί της συνταγής που έχει παραδώσει στο πλαίσιο 

της παρούσας. Επιπλέον δηλώνει και εγγυάται ότι η συνταγή δεν περιέχει υβριστικές εκφράσεις ή κρίσεις κατ’ ουδενός 

τρίτου, δεν προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ήθη, την προσωπικότητα και εν γένει τα πάσης 

φύσεως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, ενώ τα δικαιώματά του νικητή είναι ελεύθερα πάσης διεκδίκησης, δικαιώματος, 

απαίτησης τρίτου, βάρους, διένεξης ή αμφισβήτησης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των δια της παρούσας 

μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, ο νικητής υποχρεούται με δικά του έξοδα να παρέμβει υπέρ της σχολής, να αναλάβει την 

υπεράσπισή του και να καταβάλει στη σχολή ευθυνόμενος έναντι αυτού, οποιαδήποτε αποζημίωση ή δικαστική δαπάνη 

στην οποία έχει τυχόν αυτός υποβληθεί, καθώς και να την αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημία την οποία έχει 

υποστεί. 

Άλλοι όροι: 

- Κάθε διαγωνιζόμενος συμφωνεί να προβληθεί  ο ίδιος ή /και  η φωτογραφία του για προωθητικούς σκοπούς του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE και της  ΙΟΝ. 

- Ο κάθε διαγωνιζόμενος παραχωρεί στη Σχολή και στην ΙΟΝ, το δικαίωμα χρήσης του ονόματός του, της συνταγής 

και των φωτογραφιών του,  προκειμένου η Σχολή και η ΙΟΝ, να τα χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους για την 

προώθηση του  διαγωνισμού και των ίδιων, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν κατάλληλο. 
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- Με τη συμμετοχή του ο κάθε διαγωνιζόμενος δηλώνει και εγγυάται ότι η συνταγή & η φωτογραφία που αποστέλλει 

στον διαγωνισμό αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημά του. Δηλώνει επιπλέον, ότι είναι μοναδικός και αποκλειστικός 

δικαιούχος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί της συνταγής & της φωτογραφίας  που 

έχει παραδώσει στο πλαίσιο της παρούσας και εγγυάται ότι είναι ελεύθερες πάσης διεκδίκησης, δικαιώματος, 

απαίτησης τρίτου, βάρους, διένεξης ή αμφισβήτησης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των δια της παρούσας 

μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, ο διαγωνιζόμενος  υποχρεούται με δικά του έξοδα να παρέμβει υπέρ του 

διοργανωτή, να αναλάβει την υπεράσπισή του και να καταβάλει στον διοργανωτή, ευθυνόμενος έναντι αυτού, 

οποιαδήποτε αποζημίωση ή δικαστική δαπάνη στην οποία έχει τυχόν αυτός υποβληθεί, καθώς και να τον 

αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημία την οποία έχει υποστεί. 

- Μια συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο αν έχει επιβεβαιωθεί από τον διοργανωτή και ο συμμετέχων έχει 

παραλάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά την αντίστοιχη επιβεβαίωση. 

- Σε περίπτωση που ο διοργανωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον από τους 

συμμετέχοντες, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του. 

- Με τη συμμετοχή του ο κάθε διαγωνιζόμενος  παραχωρεί και μεταβιβάζει   στον διοργανωτή, τις πάσης φύσεως 

εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του επί της συνταγής & της 

φωτογραφίας (στο εξής: έργο) με την οποία συμμετέχει, για ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου ο διοργανωτής  να 

προβεί με δικά του έξοδα και για λογαριασμό του στην ανάρτηση, εκτύπωση, αναπαραγωγή, διανομή και 

εκμετάλλευση του Έργου με κάθε μέσο και μορφή. 

- Με τη συμμετοχή του ο κάθε συμμετέχων συναινεί στην ανάρτηση, δημοσίευση, εκτύπωση και πάσης φύσεως 

προβολή της συνταγής & φωτογραφίας που αποστέλλει στον διαγωνισμό για διαφημιστικούς και εμπορικούς 

σκοπούς προς προώθηση του Έργου του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE και της ΙΟΝ. 

- Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και τυχόν τροποποίησή τους αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, 

αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμα και του όρκου. 

- Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται κάθε δικαιώματός τους να προσβάλλουν τους όρους του 

παρόντος για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων στα άρθρα 140, 178, 179, 288 και 

388 του Αστικού Κώδικα. 

- Σε περίπτωση που μέρος του παρόντος ήθελε κριθεί άκυρο, το υπόλοιπο  θα εξακολουθήσει να ισχύει μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών. 

- Kάθε ερμηνεία ή διαφορά που θα ανακύπτει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται 

αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας, στα οποία τα μέλη αποφασίζουν να υπαχθούν. 


