
Concours Instagram 
 La Francophonie, c'est nous ! 

Vous avez entre 16 et 25 ans ?

Venez célébrer la Francophonie avec le
Département d'Études françaises et européennes

de l'Université de Chypre.

Διαγωνισμός στο Instagram : Εμείς είμαστε η Γαλλοφωνία!

Είστε μεταξύ 16 και 25 ετών;
 

Ελάτε να γιορτάσουμε τη Γαλλοφωνία με το
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Le challenge? 
 

Créer un post ou une story sur un point particulier
de la langue française.

Με ποιο τρόπο;
 

Δημιουργήστε μια δημοσίευση  ή ένα story που να
περιλαμβάνει ένα στοιχείο της γαλλικής γλώσσας. 



Ακολούθησε τον λογαριασμό μας στο Instagram @ges_ucy.
Κάνε like στη δημοσίευση του διαγωνισμού.
Κάνε tag μια φίλη/έναν φίλο στα σχόλια.
Δημιούργησε και δημοσίευσε μία ή περισσότερες
φωτογραφίες, ή ένα Reel στον ανοιχτό λογαριασμό σου στο
Instagram ή στο story.
Στην κάθε ανάρτησή σου πρόσθεσε με ετικέτα (tag) τον
λογαριασμό @ges_ucy.

1.
2.
3.
4.

5.

Du 20 février au 20 mars 
Abonne-toi au compte Instagram @ges_ucy.
Like la publication du concours.
Identifie un(e) ami(e) en commentaire.
Crée et poste une ou plusieurs images ou un Reel  
sur ton compte Instagram public ou dans la story. 
Dans ta publication, tague le compte @ges_ucy.

1.
2.
3.
4.

5.

Le 20 mars  
Sélection des gagnants
23 bons d'achat de 50 euros à gagner !*

Le 29 mars : Remise des prix 

Από 20 Φεβρουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου 

20 Μαρτίου
Επιλογή νικητών
23 κουπόνια αξίας 50 ευρώ! *

29 Μαρτίου: Απονομή των βραβείων

 Σημαντικές Πληροφορίες για τους Συμμετέχοντες:
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ανοιχτή σε άτομα μεταξύ 16 – 25 ετών. Το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων
σας δεν θα ελεγχθεί από εμάς και συνεπώς αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για το σχετικό περιεχόμενο που αποστέλλετε. 
Προσθέτοντας την ετικέτα (tag) τον λογαριασμό @ges_ucy στην ανάρτησή σας, δίνετε την ελεύθερη συγκατάθεσή σας και αποδέχεστε την κοινοποίησή της στους
λογαριασμούς του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών σε Instagram και Facebook. 
Στις 20 Μαρτίου 2023, τα ονόματα και οι δημοσιεύσεις των νικητών θα δημοσιευτούν στους λογαριασμούς του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών σε
Instagram και Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε τα ερωτήματά σας στον χώρο μηνυμάτων των δύο εφαρμογών. 

18:30 - Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως)18h30 - Salle de spectacle de l'Université de Chypre (Kallipoleos)

 *Κουπόνια από / Bons d'achats : Public, σχολές χορού TEAMS και KALLA, βιβλιοπωλείο La Boîte à Lire, εστιατόρια Au Bon Plaisir και Paul, gym Fitpro,  .. κ.λπ.
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