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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
● Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου 14 ετών και άνω.

● Το quiz περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με θεματικές που αφορούν το
περιβάλλον.

● Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 31/05 μέχρι τις 30/06/2021. Οποιαδήποτε
συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην
ανάδειξη νικητών.

● Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν έγκυρα στοιχεία
επικοινωνίας, για σκοπούς επικοινωνίας σε περίπτωση που κερδίσουν.

● Τα στοιχεία του/ης κάθε συμμετέχοντα/ουσα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και
ηλεκτρονική διεύθυνση) θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν
μόνο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και μετά θα διαγράφονται.

● Έγκυρες θα θεωρηθούν όλες οι συμμετοχές όσων έχουν απαντήσει σωστά σε όλες τις
ερωτήσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα στις απαντήσεις τους. Θα
λαμβάνεται υπόψη η πρώτη συμμετοχή του κάθε ατόμου και όσοι/ες απαντήσουν
σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του quiz θα κερδίσουν ένα κύπελλο από μπαμπού και
παράλληλα θα εξασφαλίσουν μια (1) συμμετοχή για την κλήρωση του πλούσιου
δώρου τεχνολογίας.

● Ο/H νικητής/-ρια του μεγάλου δώρου θα ανακηρυχθεί μετά από τη διαδικασία της
τυχαίας κλήρωσης μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών και θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς
στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει όπου θα του/ης ανακοινωθεί και η ημερομηνία
παραλαβής του δώρου.

● Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να γίνει εξαργύρωση του δώρου σε
χρήματα, ούτε ανταλλαγή με άλλο δώρο.

● Από την ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι
εργαζόμενοι του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’
βαθμού των εργαζομένων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε
φάση του διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων.

● Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον διαγωνισμό οποιοσδήποτε
συμμετέχων/ουσα ή τρίτος μπορεί να καλεί στο Παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό:
77772757 ή στο 26306101

● Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κέντρων
Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου https://kepli.onek.org.cy/
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