
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
Διαγωνισμoύ «Καλωσορίσατε» 

1. Διοργανωτής 

1.1. Η ΥΣΦΜ διοργανώνει Διαγωνισμό με ονομασία «Καλωσορίσατε» 

1.2. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διενέργεια του Διαγωνισμού είναι η ΥΣΦΜ. 

 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:   

(α) είναι ενεργοί φοιτητές/φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 
2022/23   

2.2. Από τη διεκδίκηση των δώρων του Διαγωνισμού εξαιρούνται: 

(α) το προσωπικό της ΥΣΦΜ  
 

Η ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, 
συμμετέχοντα ο οποίος έχει προβεί ή προβαίνει σε δυσφημιστικά ή υβριστικά ή 
προσβλητικά σχόλια προς το Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του 
Διοργανωτή. 

 
3. Διαδικασία Συμμετοχής  

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα 

της ΥΣΦΜ στο Instagram, να πατήσουν Follow στη σελίδα, να κάνουν Like στη 

φωτογραφία του διαγωνισμού και να κάνουν Mention (Tag) στα σχόλια 2 

συμφοιτητές/τριες τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

3.2. Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις δυσφημιστικές, υβριστικές, προσβλητικές και γενικά 
αντίθετες στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. 

3.3. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμμετέχει όσες φορές θέλει, αυξάνοντας τις πιθανότητες 
να κερδίσει.  

 
4. Διάρκεια Διαγωνισμού  

4.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 7 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και τις 16 

Σεπτεμβρίου 2022 (στις 12:00 το μεσημέρι). 

5. Δώρα Διαγωνισμού  

5.1. Οι 2 νικητές/τριες διεκδικούν από 1 iPhone13.  

6. Διαδικασία Κλήρωσης  

6.1. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στα Γραφεία της ΥΣΦΜ στη υπό την 

επίβλεψη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου.  

6.2. Κατά την κλήρωση θα προκύψουν επίσης και (4) τέσσερις επιλαχόντες για να καλύψουν 

την περίπτωση οι νικητές/τριες να μη πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

6.3. Ο νικητής και οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς  

6.4. Τα ονόματα των νικητών/τριών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στη σελίδα 

της ΥΣΦΜ στο Facebook και στο Instagram  

 
7. Διαδικασία παραλαβής Δώρου  

7.1. Το δώρο θα πρέπει να παραληφθεί από τους/τις νικητές/τριες αυτοπροσώπως στον χώρο 

που θα συμφωνηθεί, αφού επιδείξει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.  

 



8. Γενικοί όροι Διαγωνισμού  

8.1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα, δεν μπορούν 
να ανταλλαγούν με άλλο δώρο και δεν μπορούν να μεταπωληθούν σε τρίτους ή να τύχουν 
οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης από τους παραλήπτες τους.   

8.2. Η ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να προβεί σε 

τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 

8.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας ή σε περίπτωση 

σύντμησης της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον 

δυνατές. Όσες συμμετοχές πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα 

θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν τη ΥΣΦΜ. Με τη συμμετοχή 

τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχτεί τους παρόντες 

Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για 

παράδοση του δώρου μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή άλλως πώς. 

8.4. Απαντήσεις υβριστικές ή προσβλητικές δεν θα γίνονται δεκτές και θα διαγράφονται χωρίς 

προειδοποίηση.  

8.5. Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που γίνονται μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, θα 

θεωρούνται άκυρες. 

8.6. H ΥΣΦΜ δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές ή έξοδα που 

μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις, αναβολές ή άλλο πρόβλημα που οφείλεται σε 

τρίτους.  

8.7. Η ΥΣΦΜ δεν υπέχει ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη 

σωματική, ψυχική ή υλική ήθελε προκληθεί σε τρίτους, κατά τη συμμετοχή στην ενέργεια 

ή τη χρήση των δώρων. 

8.8. O Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τη μορφή, τα χαρακτηριστικά, τις μελλοντικές 

αλλαγές, αναβαθμίσεις κ.α. προϊόντων τρίτων εταιρειών που προσφέρονται μέσω του 

Διαγωνισμού ως δώρα. 

8.10.Η ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ, στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα, καθώς και προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση 
κάθε σχετικού γεγονότος.  

8.11.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής. 

 


