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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 
 

Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ‘Yianis Christodoulou Foundation’ 
για μαθητές / μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσια Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης  

(MΕ και ΜΤΕΕΚ) με τίτλο ‘LOVE      CYPRUS’     
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Το Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ ανακοινώνει την προκήρυξη του Παγκύπριου Διαγωνισμού με 
τίτλο ‘LOVE     CYPRUS’. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής, Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν με 
ατομικές ή ομαδικές δημιουργίες των μαθητών/τριων τους. 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ 

 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του διαγωνισμού το Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ θα δώσει 6 
χρηματικά βραβεία-έπαθλα αξίας €170.000 (τρία βραβεία για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες) όπως 
φαίνεται πιο κάτω: 

- Α’ Βραβείο €50.000 
- Β’ Βραβείο €25.000  
- Γ’ Βραβείο €10.000 

Τα χρηματικά αυτά ποσά θα διατεθούν στα δημόσια σχολεία από τα οποία προέρχονται οι μαθητές/τριες 
που θα διακριθούν. Η αξιοποίηση του χρηματικού ποσού θα γίνει από το Ίδρυμα στη βάση εγκεκριμένης 
πρότασης η οποία θα τύχει της συγκατάθεσης και των σχετικών εγκρίσεων από όλους τους αρμόδιους 
φορείς (ΥΠΑΝ, σχολική μονάδα, Σχολική Εφορεία, Τεχνικές Υπηρεσίες κλπ). 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η παροχή ευκαιριών για ανάληψη πρωτοβουλιών για δημιουργική 
έκφραση των μαθητών/τριων  μέσα από την φωτογραφική τέχνη, τον παραδοσιακό χορό, τη δημιουργία 
μικρού μήκους φιλμ (short video) και του γραπτού λόγου.  Μέσα από τις πρωτοβουλίες που θα 
αναληφθούν οι μαθητές/τριες θα αναλάβουν το ρόλο των νέων δημιουργών με στόχο την προώθηση της 
παράδοσης, των εθίμων, της κουλτούρας, της μουσικής, του χορού και της τέχνης της κοινότητας, περιοχής 
και επαρχίας στην οποία ζούνε ως μέσο για προσέλκυση τουριστών-επισκεπτών, μέσα από τη υποβολή 
των πιο κάτω: 
 
- Δημιουργία ενός μικρού μήκους φιλμ που θα παρουσιάζει ένα παραδοσιακό/λαϊκό χορευτικό από την 

Κύπρο (ή και από την Ελλάδα) διάρκειας 1 λεπτού (π.χ. χασάπικο, καλαματιανός, συρτός, καρσιλαμάς, 
ζεϊμπέκικο, συρτάκι κ.ά.). 

- Λήψη φωτογραφίας που θα παρουσιάζει στοιχεία από τη φύση, την παράδοση, την κουλτούρα, τον 
πολιτισμό, τα έθιμα κλπ. της Κύπρου  

 
Τα πιο πάνω θα συνοδεύονται από: 
- ένα σλόγκαν/σύνθημα 10 λέξεων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των τουριστών-επισκεπτών,  
- ένα πολύ σύντομο κείμενο περίπου 100  λέξεων για την παροχή βασικών πληροφοριών για τη 

φωτογραφία ή τον χορό που θα παρουσιαστεί. 
 

Σημειώνεται ότι με το σύνθημα ‘LOVE      CYPRUS’ όλες οι δημιουργίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να 
προωθούν την Κύπρο, όχι μόνο ως ένα καλοκαιρινό τουριστικό προορισμό, αλλά θα πρέπει να προωθούν 
επίσης την παράδοση, την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τη φιλοξενία, τις τέχνες, τον φυσικό πλούτο, κλπ., 
της χώρας μας. 
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Όλες οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Φ.Ι. Yianis Christodoulou Foundation 
(www.yianischristodouloufoundation.com ), καθώς και στα ΜΚΔ ή άλλα έντυπα για ενημέρωση του κοινού 
για το έργο του Ιδρύματος. Μετά από σχετικές εγκρίσεις και συγκαταθέσεις οι συμμετοχές θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επίσης για την προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό, π.χ. μέσα από την εθνική 
στρατηγική του Υφυπουργείου Τουρισμού ή άλλων φορέων. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 
σε δημόσια σχολεία Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης. Οι μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση και θα εκπροσωπήσουν το σχολείο 
τους. Μπορούν να συμμετάσχουν είτε ατομικά είτε σε ζευγάρια είτε σε μικρές ομάδες.   
 
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 
- Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει και στις δύο κατηγορίες αποστέλλοντας μέχρι και τρεις 

συμμετοχές στην κάθε μία ξεχωριστά (συνολικά κάθε σχολείο μπορεί να αποστείλει μέχρι και 6 
συμμετοχές). 

- Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: photoanddance@yianiscf.org. Καμία συμμετοχή η οποία θα 
παραληφθεί μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα ληφθεί υπόψη. Η χρήση ‘WeTransfer’ επιτρέπεται 
αφού σταλεί και ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα για επιβεβαίωση της λήψης των πληροφοριών. 

- Οι συμμετοχές θα πρέπει επίσης να παραδοθούν σε έντυπη μορφή (φωτογραφία μέγεθος όχι 
μικρότερη από Α4) και σε memory stick (φιλμάκι με χορογραφία) στη διεύθυνση Π. Δημητρακοπούλου 
3, 1090 Λευκωσία (Emphasys Centre Τηλ. 22663010). 

- Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την αυθεντική φωτογραφία ή το φιλμάκι με 
χορευτικό, το κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο συμμετοχής του σχολείου, τα στοιχεία των 
δημιουργών (μαθητών/τριων), το σλόγκαν και την παράγραφο. 

 
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κατηγορία 
ξεχωριστά: 
- Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: CYPRUS LOVE COMPETITION-PHOTO or DANCE FILM 
- Έντυπο Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ κατάλληλα συμπληρωμένο, με υπογραφή και 

σφραγίδα του σχολείου. 
- Έντυπο Β: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΘΛΟΥ και για τα τρία έπαθλα (€50.000, €25.000 και €10.000) 

κατάλληλα συμπληρωμένο με υπογραφή και σφραγίδα του σχολείου. 
- Έντυπο Γ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
- Έντυπο Γ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΦΙΛΜΑΚΙ ΜΕ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 
- Συγκατάθεση γονέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες που αναφέρονται 
- Συμμετοχές (φωτογραφία/ες ή/και φιλμάκι/α με χορευτικό/α) 
 
Υ.Γ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  Ή ΤΟY ΣΧΟΛΕΙΟY 
 
 
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://yianischristodouloufoundation.com/pancyprian-competition-cyprus-love/ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΜΑΚΙ ΜΕ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ: 
 
Κάθε σχολείο (μαθητής/τρια ή ομάδα μαθητών/τριων) μπορεί να αποστείλει 3 συμμετοχές για κάθε μία 
από τις πιο κάτω κατηγορίες:  
 
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  
 
1. Η αυθεντική φωτογραφία θα πρέπει να παρουσιάζει την παράδοση, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, 

τα έθιμα, τη μουσική, τις τέχνες, τον φυσικό πλούτο κλπ της Κύπρου, κατά προτίμηση της  περιοχής – 
επαρχίας όπου βρίσκεται το σχολείο. 

2. Η φωτογραφία μπορεί να είναι έγχρωμη ή και μαυρόασπρη. 
3. Μαζί με κάθε φωτογραφία πρέπει να επισυνάπτονται πληροφορίες για τη μέρα, ώρα λήψης καθώς 

και την ακριβή περιοχή (Google maps location).  
4. Τεχνικές προδιαγραφές: Η φωτογραφία πρέπει να αποθηκευτεί και να αποσταλεί σε high resolution 

(size in pixels 1280 x 1024 pixels –resolution 72 pp1)  in .jpg  
5. Κάθε φωτογραφία πρέπει: 

- Να έχει το επίσημο λογότυπο του Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ κάτω δεξιά μαζί με το 
όνομα του διαγωνισμού (με μικρά γράμματα) 
‘ LOVE    CYPRUS        

- Να συνοδεύεται με ένα σχετικό σύνθημα (slogan – catchy phrase) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
Το σύνθημα μπορεί να είναι μέχρι 10 λέξεις και θα πρέπει να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να 
επισκεφθούν τον συγκεκριμένο χώρο, ή να γνωρίσουν από κοντά κάποιο έθιμο, τέχνη κλπ. 

- Να συνοδεύεται με μία παράγραφο, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, μέχρι 100 λέξεις στην οποία 
να παρουσιάζονται βασικές και χρήσιμες πληροφορίες για το περιεχόμενο της φωτογραφίας.  
 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΙΛΜΑΚΙ ΜΕ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 
1. Το φιλμάκι (video) με το χορευτικό θα πρέπει να έχει διάρκεια 60 δευτερόλεπτα (1 λεπτό). 
2. Το χορευτικό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την Κυπριακή ή την Ελληνική παράδοση – μουσική (π.χ. 

λαϊκό, χασάπικο, καλαματιανός, καρσιλαμάς, ζεϊμπέκικο, συρτάκι). 
3. Η μουσική που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ROYALTY FREE, δηλ. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

χωρίς δικαιώματα χρήσης. 
4. Η χρήση παραδοσιακών κουστουμιών επιτρέπεται όπου κρίνεται απαραίτητο. 
5. Κάθε φιλμάκι με χορευτικό θα πρέπει: 

- Να έχει το επίσημο λογότυπο του Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ κάτω δεξιά μαζί με το 
όνομα του διαγωνισμού (μικρά γράμματα) 
‘ LOVE      CYPRUS’ 

- Να συνοδεύεται με ένα σχετικό σύνθημα (slogan – catchy phrase) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
Το σύνθημα μπορεί να είναι μέχρι 10 λέξεις. 

- Να συνοδεύεται με μία παράγραφο, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, μέχρι 100 λέξεις στην οποία 
να παρουσιάζονται βασικές και χρήσιμες πληροφορίες για το χορευτικό και τι αντιπροσωπεύει. 

 
Το επίσημο λογότυπο του Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη 
ιστοσελίδα https://www.yianischristodouloufoundation.com/  
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ - ΕΠΑΘΛΩΝ: 
 
Η «Πρόταση Αξιοποίησης Επάθλου» αποτελεί την εισήγηση της Σχολικής Μονάδας για την αξιοποίηση του 
χρηματικού επάθλου - βραβείου των €50.000, €25.000 και €10.000 (πενήντα, είκοσι-πέντε και δέκα 
χιλιάδων ευρώ). Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες εισηγήσεις της σχολικής μονάδας για τον 
τρόπο αξιοποίησης του ποσού, την πλήρη τεκμηρίωση των εισηγήσεων αυτών, καθώς και τυχόν μελέτη 
που έχει γίνει ή ακόμα και προσφορές που έχουν συλλεγεί. Η Πρόταση θα πρέπει απαραίτητα να 
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περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
- Όνομα σχολείου και πλήρη διεύθυνση 
- 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.λπ. 
- Περιγραφή σχολείου (κτίριο, αίθουσες, ειδικές αίθουσες, εξοπλισμός κ.λπ.) 
- Λεπτομερή περιγραφή της πρότασης - εισήγησης (προτεινόμενο έργο/έργα ή/και προτεινόμενη 

αγορά εξοπλισμού κ.λπ.) 
- Πλήρη αιτιολόγηση, κοστολόγηση, στοιχεία, προδιαγραφές κ.λπ.  
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει την έγκριση του αίτηματος για αξιοποίηση του 

επάθλου σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 

Επισυνάπτεται το ΕΝΤΥΠΟ Β’ που θα πρέπει να συμπληρωθεί. 
 
Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση του χρηματικού αυτού βραβείου – επάθλου θα γίνει από το Ίδρυμα 
(οικονομική διαχείριση και κάλυψη όλων των εξόδων) στη βάση συγκεκριμένων αναγκών, σχεδίων, 
προδιαγραφών κ.λπ. που θα συμφωνηθούν μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (ΥΠΠ, οικεία Σχολική 
Εφορεία, Διεύθυνση, ΔΔΕ, ΤΥ, Σύνδεσμος Γονέων κ.λπ.) και αφού εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες 
εγκρίσεις από το ΥΠΠ, οικεία Σχολική Εφορεία κ.λπ. ή άλλο φορέα. Η αξιοποίηση του βραβείου σχετίζεται 
με την υλοποίηση μικρών έργων, όπως κατασκευή στεγάστρου, αναβάθμιση παιχνιδότοπων, γηπέδων 
κ.ά., καθώς και την αγορά εξοπλισμού ή και την ανακαίνιση ειδικών αιθουσών. 
 
ΡΟΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
 
Η Διεύθυνση του σχολείου είναι υπεύθυνη: 
- Να ενημερώσει όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, φορείς κλπ., για την προκήρυξη και τους 

κανόνες του διαγωνισμού. 
- Να επιλέξει με διαφανείς διαδικασίες τις έξι καλύτερες συμμετοχές (ή και λιγότερες) που θα αποστείλει 

για συμμετοχή στο διαγωνισμό (τρεις φωτογραφίες και τρία φιλμάκια με χορευτικό). 
- Να ετοιμάσει την «Πρόταση Αξιοποίησης Επάθλου», η οποία αποτελεί την εισήγηση της σχολικής 

μονάδας για τον τρόπο αξιοποίησης του χρηματικού βραβείου.  
- Να αποστείλει ΕΝΤΥΠΑ Α’, Β’ και Γ’ μαζί τις έξι συμμετοχές όσο και την «Πρόταση Αξιοποίησης 

Επάθλου», σύμφωνα με τις πρόνοιες του διαγωνισμού, αλλά και τη δήλωση συμμετοχής 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ: 
 
Οι συμμετέχοντες (σχολεία – μαθητές/τριες) θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα: 
- Το περιεχόμενο των συμμετοχών (φωτογραφία και φιλμάκι με χορευτικό) είναι αυθεντικό και ο 

συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια ή ομάδα ήταν ο/η δημιουργός του. 
- Το περιεχόμενό του δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο ενός τρίτου ατόμου το οποίο έχει παρθεί 

χωρίς άδεια. 
- Όλες οι άδειες χρήσης έχουν εξασφαλιστεί πριν την υποβολή της συμμετοχής (π.χ. χρήση μουσικής ή 

προσώπου σε φωτογραφικό υλικό). 
- Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο της φωτογραφίας ή του χορευτικού είναι έγκυρες 

και ορθές κατά την ημερομηνία λήψης/ μαγνητοσκόπησης. Όπου κρίνεται σκόπιμο να υποβάλλονται 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 
 
Το Φ.Ι."Yianis Christodoulou Foundation" συστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δραστηριοποιείται και 

mailto:cyprus@yianiscf.org
mailto:info@yianiscf.org
http://www.yianischristodouloufoundation.com/


  

 
YIANIS CHRISTODOULOU FOUNDATION 
Charity number: 1166731 

 

    e-mail: cyprus@yianiscf.org and info@yianiscf.org   Website: www.yianischristodouloufoundation.com     
 

 

σε άλλες χώρες διεθνώς ειδικότερα όμως στην Κύπρο, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Ιδρυτή. 
 
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 Iδρύματος 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. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Φ. Ι. Yianis 
Christodoulou Foundation ώστε να ενημερωθείτε για όλα τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό, αλλά και για άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί. 
 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 
 
"Yianis Christodoulou Foundation" 
Charity No: 1166731 (UK)  
Official Address: Regina House, 124 Finchley Road,  
London, United Kingdom, NW3 5JS 
www.yianischristodouloufoundation.com   
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ: 
 
Οι προτεινόμενες συμμετοχές θα εκτιμηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
- Συνάφεια και συσχέτιση με το τους στόχους του διαγωνισμού  
- Δημιουργικότητα 
- Αυθεντικότητα 
- Πρωτοτυπία 
- Αισθητική αξία 

 
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. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
 
Το Φ.Ι. "Yianis Christodoulou Foundation" θα διασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο τα προσωπικά δεδομένα 
τόσο των συμμετεχόντων όσο και των νικητών σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος και τους 
κανονισμούς για το GDPR. Η πολιτική του Ιδρύματος είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του 
https://www.yianischristodouloufoundation.com/privacypolicy. Οι νικητές του διαγωνισμού 
(μαθητές/τριες και σχολεία) θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
(www.yianischristodouloufoundation.org). Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των συμμετοχών και 
των νικητών για περαιτέρω ενημέρωση, προώθηση του έργου του Ιδρύματος κλπ., σύμφωνα πάντα με την 
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πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας/χουσα 
διαφωνεί με τη χρήση των προσωπικών του/της στοιχείων θα πρέπει αυτό να δηλωθεί ξεκάθαρα με την 
υποβολή της συμμετοχής του/της. 
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
Οι συμμετέχοντες (σχολεία και μαθητές/τριες) παραχωρούν στο Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ τα 
δικαιώματα αναπαραγωγής και δημοσίευσης των συμμετοχών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό. Το 
Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα πρέπει ή όχι να αναπαράγει και να χρησιμοποιήσει τις 
συμμετοχές. 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
 
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 

αξιοποιηθεί όπως προνοούν οι οδηγίες του διαγωνισμού. 
 
3. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα διαρκέσει μέχρι την 3η Μαρτίου 2023. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 

σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
 
4. Το Φ.Ι. 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. 
 

7. Το τελικό στάδιο του διαγωνισμού για τους 6 νικητές για βράβευση (3 σε κάθε κατηγορία), καθώς και 
η επίσημη τελετή βράβευσης θα γίνει στις 3 Απριλίου 2023 στη Λεμεσό, στην παρουσία  εκλεκτών 
προσκεκλημένων, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες του. 

 
 
 

mailto:cyprus@yianiscf.org
mailto:info@yianiscf.org
http://www.yianischristodouloufoundation.com/

