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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Παγκύπριος Διαγωνισμός Αφίσας του Ιδρύματος ‘Yianis Christodoulou Foundation’  

για μαθητές Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
με τίτλο - ‘Keep Fit and Healthy through Boxing’ 

 
Σύντομη περιγραφή διαγωνισμού 
 
Το Ίδρυμα "Yianis Christodoulou Foundation" προκηρύσσει Παγκύπριο Διαγωνισμό Αφίσας με σύνθημα 
(poster with slogan) με θέμα ‘Keep Fit and Healthy through Boxing’. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε δημόσια σχολεία Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές).  
 
Στόχος διαγωνισμού  
 
Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία μίας αφίσας (poster) με σύνθημα/γραπτό μήνυμα το 
οποίο να προωθεί την αγάπη για τον αθλητισμό, τη σωματική, φυσική και πνευματική υγεία, την υγεινή 
διατροφή, την ευξία, το ‘ευ αγωνίσθεσαι’ και το ‘νους υγιής κι εν σώματι υγιεί’ έχοντας ως παράδειγμα 
το αρχαίο άθλημα της Πυγμαχίας.  
 
Το Ίδρυμα επιδιώκει μέσα από τον διαγωνισμό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τα 
πλεονεκτήματα που επιφέρει η ενασχόληση τους με τον αθλητισμό, αλλά και να τονίζει τη σημασία που 
έχει η καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας, του αυτόσεβασμού, της αυτοσυγκράτησης, της ομαδικότητας, 
της συλλογικότητας, αλλά και της υιοθέτησης ορθών στάσεων απέναντι στους άλλους αθλητές και 
γενικότερα κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων. 
 
Οι αφίσες που θα επιλεγούν θα χρησιμοποιηθούν ως οι επίσημες αφίσες του ‘Αθλητικού και 
Εκπαιδευτικού Διημέρου αφιερωμένου στο άθλημα της Πυγμαχίας’ που θα διοργανωθεί την 
Παρασκευή και το Σάββατο 22 και 23 Φεβρουαρίου 2019 στο Αθλητικό Κέντρο ‘Σπύρος Κυπριανού’ 
στη Λεμεσό.  Οι αφίσες που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν, επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του 
ιδρύματος www.yianischristodouloufoundation.com), στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και σε 
ενημερωτικό υλικό. Περισσότερες πληροφορίες για το Διήμερο θα σταλούν αργότερα. 
 
Δικαιούχοι για συμμετοχή: 
 
Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε δημόσια σχολεία Μέσης Γενικής εκπαίδευσης (Λύκεια) και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές), και επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική . 
 
Έπαθλα - Βραβεία 
 
Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Αφίσας του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος "Yianis Christodoulou Foundation" 
με τίτλο ‘Keep Fit and Healthy through Boxing’ έχει 3 βραβεία - έπαθλα:  
 

- Α’ Έπαθλο - Βραβείο €10.000  
- Β’  Έπαθλο - Βραβείο €5.000 
- Γ’ Έπαθλο - Βραβείο €2.000   

Τα πιο πάνω ποσά θα αξιοποιηθούν, από το Ίδρυμα στη βάση εγκεκριμένης πρότασης (Πρόταση 
Αξιοποίησης Επάθλου) που θα υποβληθεί και θα τύχει της συγκατάθεσης των αρμοδίων φορέων (π.χ. 
ΥΠΠ, Σχολική Εφορεία κλπ.), για την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μέσα από την 
αγορά κατάλληλου εξοπλισμού για διατήρηση της φυσικής κατάστασης των μαθητών. Διευκρινίζεται ότι 
η Πρόταση μπορεί να διαφοροποιηθεί εάν κριθεί σκόπιμο. 
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Οδηγίες διαγωνισμού: 
 
Κάθε σχολείο θα πρέπει να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: postercompetition@yianiscf.org όσες αφίσες – posters 
επιθυμεί, οι οποίες, όμως, να ικανοποιούν τους όρους του διαγωνισμού και να προωθούν πρώτιστα 
τους στόχους που έχουν τεθεί.  
 
Καμία αφίσα-poster η οποία  θα παραληφθεί μετά από τις 14:00 μ.μ. της πιο πάνω ημερομηνίας δεν θα 
ληφθεί υπόψη. Τα σχέδια πρέπει να αποσταλούν σε υψηλή ευκρίνεια (2ΜΒ – 9ΜΒ)  αφού 
αποθηκευτούν σε μορφή .jpg.  
   
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 
- Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: The Yianis Boxing Poster Competition   
- Ονοματεπώνυμο/α μαθητή/τριας/ών/τριών, ημερομηνία γέννησης και τάξη/εις 
- Όνομα σχολείου και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) 
- Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου εκπαιδευτικού και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) 
- Προτεινόμενη «Πρόταση Αξιοποίησης Επάθλου»  
- Συγκατάθεση γονέων για συμμετοχή των μαθητών/τριων που εμπλέκονται στη δημιουργία της 

αφίσας στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες που αναφέρονται 
 
Υ.Γ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΦΙΣΕΣ-POSTERS ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ  ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ/ 
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ/ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
Μέγεθος, υλικά και περιεχόμενο: 
 
Κάθε μαθητής/τρια ή ομάδα θα πρέπει δημιουργήσει μια αφίσα (poster) σε χαρτί ή χαρτόνι Α3 (30 cm X 
42 cm) με οποιαδήποτε υλικά θέλει (μπογιές, κραγιόνια, λαδοπαστέλ, μολύβι, κάρβουνο, water colours, 
tempera, acrylic κ.λ.π.). Η χρησιμοποίηση ψηφιακών μέσων επιτρέπεται (π.χ. mixed media) καθώς και η 
χρήση διαφόρων τεχνικών κολλάζ για επεξεργασία εικόνων, λέξεων, φωτογραφιών κλπ., ή και άλλων 
τεχνικών. 
 
Η αφίσα (poster), πέρα από τις αυθεντικές εικόνες/ζωγραφία κλπ που θα 
ζωγραφιστούν, δημιουργηθούν ή κατασκευαστούν, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 
 
- το λογότυπο του Ιδρύματος καθώς και την ακόλουθη φράση ‘Helping Children 

Staying Fit and Healthy through Boxing’. Το λογότυπο και η φράση μπορούν να τοποθετηθούν σε 
οποιοδήποτε μέρος της αφίσας επιθυμείτε. Τα πιο πάνω μπορείτε να τα εκτυπώσετε, να τα 
κολλήσετε, να τα ζωγραφίστε και να τα επεξεργαστείτε με όποιο τρόπο θέλετε. 

- ένα πρωτότυπο σύνθημα/ γραπτό μήνυμα (slogan) με όχι περισσότερες από 10 λέξεις γραμμένο είτε 
στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά είτε και στις δύο γλώσσες που να προωθεί τους στόχους του 
διαγωνισμού. 
 

Το επίσημο λογότυπο του ιδρύματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
https://www.yianischristodouloufoundation.com/  
 
Όλες οι αφίσες (poster) θα αποσταλούν στο Ίδρυμα σε ηλεκτρονική μορφή όπως περιγράφεται πιο 
πάνω, και θα παραδοθούν την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της Τελετής 
Βράβευσης που θα γίνει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στις 10:00 π.μ. στο Αθλητικό Κέντρο 
‘Σπύρος Κυπριανού’ στη Λεμεσό.  
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Πρόταση Αξιοποίησης Βραβείου - Επάθλου: 
 
Η «Πρόταση Αξιοποίησης Επάθλου» αποτελεί την εισήγηση της Σχολικής Μονάδας για την αξιοποίηση 
των χρηματικών επάθλων - βραβείων των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ), των €5.000 (πέντε χιλιάδων 
ευρώ) και των €2.000 (δύο χιλιάδων ευρώ). Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες εισηγήσεις της 
σχολικής μονάδας για τον τρόπο αξιοποίησης των ποσών με τον καθορισμό του εξοπλισμού που θα 
αγοραστεί και τους λόγους της επιλογής αυτής. Η Πρόταση θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 
- Όνομα σχολείου και πλήρη διεύθυνση 
- Πολύ σύντομο ιστορικό του σχολείου, παρούσα κατάσταση και προβλέψεις για το μέλλον (αυξητική 

τάση, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, αναπτυσσόμενη περιοχή κ.λπ.) 
- Αριθμητικά δεδομένα: αριθμό μαθητών, εκπαιδευτικών, τάξεων κ.λ.π. 
- Σύντομη Περιγραφή σχολείου (κτίριο, αίθουσες, ειδικές αίθουσες, εξοπλισμός κ.λπ.) 
- Λεπτομερή περιγραφή της πρότασης - εισήγησης (προτεινόμενς εξοπλισμός κ.λπ.) 
- Πλήρη αιτιολόγηση, κοστολόγηση, στοιχεία, προδιαγραφές κ.λπ. (εάν υπάρχουν στην παρούσα 

φάση) 
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει την έγκριση του αίτηματος για αξιοποίηση του 

επάθλου σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο «Πρόταση Αξιοποίησης Επάθλου» 
 
Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση του χρηματικού βραβείου - επάθλου θα γίνει από το Ίδρυμα από το 
Ίδρυμα (οικονομική διαχείριση και κάλυψη όλων των εξόδων) στη βάση εγκεκριμένης πρότασης που θα 
υποβληθεί και θα τύχει της συγκατάθεσης των αρμοδίων φορέων (π.χ. ΥΠΠ, Σχολική Εφορεία κλπ.), για 
την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και ειδικότερα για αγορά κατάλληλου εξοπλισμού 
για διατήρηση της φυσικής κατάστασης των μαθητών. 
 
Ρόλος του σχολείου: 
 
Η Διεύθυνση του σχολείου, θα πρέπει (α) να αποστείλει ηλεκτρονικά όσες αφίσες έχουν ετοιμαστεί από 
τους μαθητές/τριες και κρίνονται ότι πληρούν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και προωθούν τους 
στόχους που έχουν τεθεί και (β) να ετοιμάσει την «Πρόταση Αξιοποίησης Επάθλου», η οποία αποτελεί 
την εισήγηση της σχολικής μονάδας για τον τρόπο αξιοποίησης του χρηματικού βραβείου-επάθλου. 
Ακολούθως θα πρέπει να αναλάβει να αποστείλει τόσο τις αφίσες όσο και την «Πρόταση Αξιοποίησης 
Επάθλου», σύμφωνα με τις πρόνοιες του διαγωνισμού, στο Ίδρυμα. 
 
Διαβεβαίωση: 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα: 
- Το σχέδιο είναι αυθεντικό και ο συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια ή ομάδα ήταν ο/η δημιουργός της. 
- Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο ενός τρίτου το οποίο έχει παρθεί χωρίς γραπτή 

άδεια. 
 
Πληροφορίες διοργανωτή 
 
Το Ίδρυμα "Yianis Christodoulou Foundation" έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά 
δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες, όπως στην Κύπρο, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Ιδρυτή. 
Ιδρυτής του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος είναι ο κ. Γιάνης Χριστοδούλου. Στα πλαίσια της κοινωνικής του 
προσφοράς, για χρόνια ο κ. Χριστοδούλου παραχωρούσε εισφορές σε διάφορα ιδρύματα τόσο στην 
Κύπρο (ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ – ΤΕΛΕΘΟΝ) όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλοντας όμως να 
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μεγιστοποιήσει τη συμβολή του προς τα παιδιά, δημιούργησε αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα με 
απώτερο στόχο όλα τα χρήματα να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 
Αποστολή του ιδρύματος είναι η στήριξη και η παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 
με κύρια, όμως, έμφαση στα παιδιά και στους νέους. Απώτερος στόχος του Ιδρύματος είναι: 

 Η παροχή ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν και να 
αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες, εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητές τους στη 
μετέπειτα ζωή τους. 

 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής τους, ώστε να μπορούν να μεγαλώνουν 
σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. 

 Η ενδυνάμωση των μαθητών και γενικότερα των νέων, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα 
καλύτερο μέλλον. 

 Η παροχή των απαραίτητων μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, σε περιπτώσεις παιδιών 
και νέων με ειδικές ανάγκες. 

 
Το Ίδρυμα "Yianis Christodoulou Foundation" έχει ολοκληρώσει στην Κύπρο διάφορα έργα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα πιο κάτω: 
 

 Ανακαίνιση του ισόγειου χώρου της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας, ώστε να διαμορφωθεί ένας ζεστός, 
μοντέρνος και ελκυστικός χώρος για τα παιδιά που βρίσκονται υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας. Η ανακαίνιση περιελάμβανε δημιουργία και εξοπλισμό δύο αιθουσών 
μελέτης, αίθουσα πολυμέσων, βιβλιοθήκης/ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσα ψυχαγωγίας 
παιδιών και ανακαίνιση τραπεζαρίας.  
 

 Ανακαίνιση αίθουσας διδασκαλίας και διαμόρφωσή της σε Αίθουσα Πολυμέσων, Η/Υ και Αγγλικών 
στο Δημοτικό Σχολείου Καϊμακλίου Γ’. Η δωρεά περιελάμβανε αγορά επίπλων, νέου τεχνολογικού 
εξοπλισμού, διαδραστικού πίνακα, Η/Υ, εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού κ.λπ. 
Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία μιας ελκυστικής αίθουσας με σύγχρονα εργαλεία μάθησης και 
διδασκαλίας που να αποτελούν κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά, αλλά και για 
εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του Προαιρετικού Ολοήμερου και Καλοκαιρινού Σχολείου. 

 

 Αναβάθμιση του εξωτερικού γηπέδου καλαθόσφαιρας στο Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ΄με την 
αγορά και τοποθέτηση ειδικού δαπέδου (multi-sport flooring) και την αγορά ειδικού εξοπλισμού για 
το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μέσα από το έργο αυτό το Ίδρυμα συμβάλει στη διασφάλιση της 
υγείας και ασφάλειας των παιδιών στον σχολικό χώρο.  

 

 Στήριξη του SISTEMA CYPRUS καλύπτοντας το κόστος αγορά 18 μουσικών οργάνων (8 violas, 5 cellos 
and 5 double basses) τα οποία θα αξιοποιηθούν για την ορχήστρα των παιδιών. Μέσα από το έργο 
αυτό επιδιώκεται η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μουσική παιδεία αλλά και η 
ενσωμάτωση μίας ευάλωτης ομάδας παιδιών στην κοινότητα-κοινωνία χρησιμοποιώντας τη μουσική 
ως μέσο για την κοινωνικοποίηση τους. Η μουσική δεν έχει σύνορα! Η μουσική ανοίγει νέους 
ορίζοντες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους νέους. 

 

 Διοργάνωση Παγκύπριου Διαγωνισμού Χριστουγεννιάτικης Κάρτας με τίτλο ‘Christmas Card 
Competition – Helping Children’ ανάμεσα σε μαθητές Α’, Β΄ και Γ’ τάξης δημοσίων δημοτικών 
σχολείων με έπαθλα €17.000. Η τελετή βράβευσης διοργανώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο 2018 στο 
Δημαρχείο Λευκωσίας. 

 
Στο παρόν στάδιο το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ βρίσκεται σε συνεργασία 
με διάφορους δημόσιους και τοπικούς φορείς, καθώς και με δημόσια σχολεία, συνδέσμους γονέων και 
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μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τη μελέτη και την υλοποίηση νέων έργων προς ώφελος των 
παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες για το Ίδρυμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
www.yianischristodouloufoundation.com . 
  
Επίσημη διεύθυνση διοργανωτή: 
  
"Yianis Christodoulou Foundation" 
Charity No: 1166731 (UK)  
Official Address: Regina House, 124 Finchley Road,  
London, United Kingdom, NW3 5JS 
www.yianischristodouloufoundation.com  
 
 
Διαδικασία επιλογής του λογότυπου: 
 
Οι προτεινόμενες αφίσες (posters) θα εκτιμηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
- Συνάφεια και συσχέτιση με την αγάπη για τον αθλητισμό, την καλή φυσική κατάσταση, την ευεξία 

κλπ χρησιμοποιώντας το άθλημα της πυγμαχίας ως παράδειγμα. 
- Δημιουργικότητα/ Αυθεντικότητα 
- Αισθητική αξία 

 
Όλα οι αφίσες θα κριθούν από ειδική Κριτική Επιτροπή. Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από άτομα και 
καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και από συνεργάτες του ιδρύματος και 
εκπροσώπους από αρμόδια σώματα ή/και φορείς. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και 
δεν γίνεται δεκτή καμία καταγγελία ή προσφυγή. 
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων: 
 
Το Ίδρυμα "Yianis Christodoulou Foundation" θα διασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο τα προσωπικά 
δεδομένα όλων των συμμετεχόντων σύμφωνα με την Πολιτική του Ιδρύματος αναφορικά με τη 
διαχείριση προσωπικών δεδομένων όπως αυτή παρουσιάζεται στο σύνδεσμο 
https://www.yianischristodouloufoundation.com/privacypolicy.). Οι νικητές του διαγωνισμού αλλά και τα 
σχολεία που εκπροσωπούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος 
(www.yianischristodouloufoundation.org). Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα πιο πάνω 
για ενημέρωση και διάχυση πάντα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που κάποιος 
συμμετέχοντας/χούσα διαφωνεί με τη χρήση των προσωπικών του/της στοιχείων θα πρέπει να δηλωθεί 
ξεκάθαρα με την υποβολή της συμμετοχής του/της. 
 
Εξουσιοδότηση: 
 
Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στο Ίδρυμα "Yianis Christodoulou Foundation" τα δικαιώματα 
αναπαραγωγής και δημοσίευσης των αφισών (poster) που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό. Το Ίδρυμα 
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να αναπαράγει και να χρησιμοποιήσει τις 
συγκεκριμένες αφίσες (posters). 
 
Όροι και κανονισμοί: 
 
1. Το έπαθλο/βραβείο δεν είναι προσωπικό για τους/τις μαθητές/τριες, αλλά για τη σχολική μονάδα 

στην οποία φοιτούν.  
 
2. Το έπαθλο/βραβείο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί ή να ανταλλαγεί σε χρηματικό ποσό, αλλά θα 
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αξιοποιηθεί όπως προνοούν οι οδηγίες - κανονισμοί του διαγωνισμού που αναφέρονται στο 
κείμενο αυτό . 

 
3. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2018. Ο 

νικητής θα ανακοινωθεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα. (Δέστε επισυναπτόμενο 
έντυπο με πληροφορίες). 

 
4. Το ‘Yianis Christodoulou Foundation’ έχει το δικαίωμα να αλλάξει το προσφερόμενο έπαθλο με 

άλλο ίσης ή αντίστοιχης αξίας χωρίς ειδοποίηση καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις 
ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ακυρώσει το διαγωνισμό. 

 
5. Οι συμμετέχοντες/χουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός μπορεί 

να διακοπεί προσωρινά ή και να ματαιωθεί οριστικά σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων ή λόγω 
προβλημάτων του διαδικτύου ή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλων σοβαρών 
προβλημάτων πέρα από τον έλεγχο του ιδρύματος. 

 
6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ιδρύματος. 
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