
 

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
στον Διαγωνισμό 

«Κέρδισε ένα ρομπότ» 
1. Διοργανωτής 

Η Cyta, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας της με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής 
(Cyprus Computer Society), διοργανωτή του 3ου Διαγωνισμού Ρομποτικής στην Κύπρο “Cyprus 
Robotex 19”, προκηρύσσει  διαγωνισμό, με δώρο ένα ρομπότ STEM & Robotics PRODUINO. 

 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:   

(α) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας,   
(β) θα μπουν στη σελίδα www.cyta.com.cy/robotex-quiz για να απαντήσουν στην ερώτηση 

του διαγωνισμού και  
(γ) είναι ενεργοί πελάτες της Cyta. 
 

2.2. Από τη διεκδίκηση των δώρων του Διαγωνισμού εξαιρούνται: 

(α) το προσωπικό της Cyta (μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και 
υπάλληλοι θυγατρικών) και οι συνταξιούχοι υπάλληλοί της 

(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με το προσωπικό της Cyta (όπως ορίζεται στο 
2.2.(α) πιο πάνω), καθώς και οι σύζυγοί τους.  

 

Η Cyta 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 τον 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 
www.cyta.com.cy/robotex-quiz και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση στην ερώτηση του 
διαγωνισμού, η οποία θα αφορά τη χρονική σχέση της Cyta με το “Cyprus Robotex 19” και 
στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Αν η 
απάντηση που θα επιλέξουν είναι ορθή, τότε αυτόματα η συμμετοχή τους θα ληφθεί 
υπόψη για την κλήρωση. Αν η απάντηση είναι λανθασμένη, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα 
και θα μπορούν να ξαναδοκιμάσουν. 
 

3.2. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με μία μόνο συμμετοχή. 
 

4. Διάρκεια Διαγωνισμού  

      Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 17 Μαΐου 12:00 το μεσημέρι και θα   

      ολοκληρωθεί στις 3 Ιουνίου 2019 στις 12:00 το μεσημέρι. 

 

5. Δώρα Διαγωνισμού  

     Θα αναδειχτεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει ένα STEM & Robotics PRODUINO. 

 

http://www.cyta.com.cy/robotex-quiz


 

 

6. Διαδικασία Κλήρωσης  

6.1. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου 2019 στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη 
Δασούπολη υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Cyta.  
 

6.2. Κατά την κλήρωση θα προκύψουν επίσης και (5) πέντε επιλαχόντες για να καλύψουν 
τυχόν μη αποδοχή του δώρου από τον νικητή. 

 

6.3. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στις 4 Ιουνίου 
2019 και θα πρέπει να απαντήσει αν αποδέχεται το δώρο του διαγωνισμού, το  STEM & 
Robotics PRODUINO. Εάν ο νικητής δεν επιδείξει ενδιαφέρον εντός 24 ωρών, τότε 
εκπρόσωπος της Cyta θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες, με τη σειρά ανάδειξής τους. 

 
6.4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στη σελίδα του 

Διαγωνισμού και στους λογαριασμούς της Cyta στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 
7. Διαδικασία παραλαβής Δώρου  

7.1. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει κατά τη διάρκεια του “ Cyprus Robotex 19”, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουνίου 2019, στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Λευκωσίας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή του δώρου κατά 
τη διάρκεια του “Cyprus Robotex 19”, τότε η παραλαβή του θα γίνει σε ημερομηνία που θα 
συμφωνηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta, στον Στρόβολο. 
 

7.2. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να συνοδεύεται από τον 
κηδεμόνα του ή να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση /αποδοχή του, στην περίπτωση 
που δεν συνοδεύεται κατά την παραλαβή του δώρου.  
 

8. Γενικοί όροι Διαγωνισμού  

8.1. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, δεν μπορεί να 
ανταλλαγεί με άλλο δώρο και δεν μπορεί να μεταπωληθεί σε τρίτους ή να τύχει 
οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης από τον παραλήπτη του.   
 

8.2. Η Cyta 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 Cyta. 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 Cyta 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 Cyta 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. 

 
8.9.Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Διαγωνισμού και φωτογραφίας του νικητή κατά 

την παραλαβή του δώρου στα ΜΜΕ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα, καθώς 
και προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.  

 
8.10.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής. 
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