
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

«Διαγωνισμός»: Τηλεοπτικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

«Συνδιοργανωτές»: Europe Direct Λεμεσού και Τηλεοπτικός Σταθμός Capital 

1. Διαγωνισμός είναι ανοιχτός στους πολίτες που κατοικούν στην Κύπρο ηλικίας 15 ετών και άνω. 

2. Εργαζόμενοι, μέλη της οικογένειας με συγγένεια πρώτου βαθμού, ανάδοχοι, μέλη ή εταίροι των 

συνδιοργανωτών, που αναφέρονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. 

4. Οι συνδιοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για συμμετοχές που είναι εσφαλμένες ή 

ελλιπείς ή για συμμετοχές που δεν μπορούν να υποβληθούν για τεχνικούς λόγους. 

5. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη Πέμπτη 15 Οκτωβρίου μέχρι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020. 

Θα υπάρχει μια ερώτηση κάθε εβδομάδα, που θα αφορά τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ. Κάθε 

εβδομάδα θα πραγματοποιείται η κλήρωση και μετά θα αναρτάται άλλη σχετική ερώτηση. Οι 

συμμετέχοντες θα μπορούν να δίνουν την ορθή απάντηση στην ιστοσελίδα του Europe Direct 

Λεμεσού. Μόνο μια ορθή απάντηση θα λαμβάνεται υπόψη για την κλήρωση.  

6. Οι νικητές / νικήτριες θα επιλέγουν μέσω κλήρωσης μεταξύ όλων των ορθών απαντήσεων κάθε 

εβδομάδα. Οι νικητές / νικήτριες κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της 

μεσημβρινής ενημερωτικής εκπομπής στο CAPITAL. 

7. Τα δώρα είναι τα εξής: 

Α) Ο μεγάλος νικητής / Η μεγάλη νικήτρια κάθε εβδομάδα θα κερδίζει έναν (1) υπολογιστή (tablet) ή 

ένα  (1) κινητό τηλέφωνο (smartphone). Συνολικά θα δοθούν πέντε (5) δώρα.  

8. Τα δώρα είναι μη ανταλλάξιμα, μη μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά 

ή άλλα δώρα.  

9. Οι νικητές / νικήτριες θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου και θα λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με το πως θα παραλάβουν το δώρο τους. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο 

νικητή / κάποια νικήτρια εντός τριών ημερών από την κλήρωση, οι συνδιοργανωτές έχουν το 

δικαίωμα να διενεργήσουν νέα κλήρωση για την επιλογή άλλου νικητή / άλλης νικήτριας. Αν κάποιος 

νικητής / κάποια νικήτρια απορρίψει το δώρο τους / της, οι συνδιοργανωτές έχουν το δικαίωμα να 

διενεργήσουν νέα κλήρωση για την επιλογή άλλου νικητή / άλλης νικήτριας. Κάθε νικητής / νικήτρια 

έχει δικαίωμα να λάβει μόνο ένα δώρο και δεν έχει δικαίωμα να λάβει εκ νέου στον διαγωνισμό, 

διεκδικώντας άλλο δώρο. 

10. Το Europe Direct Λεμεσού θα φροντίσει για την παράδοση των δώρων στους νικητές / στις 

νικήτριες. Τα δώρα θα γίνει προσπάθεια να παραδοθούν το αργότερο μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, εκτός 

αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

11. Μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές / τις νικήτριες να φωτογραφηθούν κατά την παραλαβή των 

δώρων τους, καθώς επίσης μπορεί να τους ζητηθεί να συναινέσουν στην ανακοίνωση των ονομάτων 

τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Europe Direct Λεμεσού. 



12. Οι συνδιοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, 

τραυματισμό ή απογοήτευση που θα συμβεί ή που θα υποστούν οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες 

ως απόρροια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ή τα παραλαβής των δώρων τους. 

13. Οι συνδιοργανωτές δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EC)218/1725 και δεν θα γίνει για 

κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τους σκοπούς του διαδικτυακού διαγωνισμού. 

14. Η απόφαση των συνδιοργανωτών για οποιοδήποτε ζήτημα υπό τον έλεγχο τους είναι τελική και 

δεσμευτική και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλληλογραφία σχετικά με αυτό το θέμα.  

 

 

 


