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Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “Safe Internet Quiz” 
 
1. Διοργανωτής 

1.1. Η Cytanet διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Safe Internet Quiz». Ο Διαγωνισμός έχει ως 

αντικείμενο την εκπαίδευση των μαθητών ηλικίας 13-18 χρονών σε θέματα Grooming, 

Sextortion & Sexting. 

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

Η Cytanet είναι η εμπορική επωνυμία των υπηρεσιών διαδικτύου της Cyta. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:   

α) είναι μαθητές στην Κύπρο σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής & 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-18 και  

β) θα απαντήσουν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του quiz του Διαγωνισμού. 

2.2. Από τη διεκδίκηση των δώρων εξαιρούνται τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με το 
προσωπικό της Cyta (μόνιμοι υπάλληλοι, τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό και υπάλληλοι 
θυγατρικών). 

Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το 
στάδιο παράδοσης του δώρου.  

 

3. Διαδικασία συμμετοχής  

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να απαντήσουν σωστά 

σε όλες τις ερωτήσεις του Διαγωνισμού στο https://www.cyta.com.cy/safe-internet-quiz. 

Αυτόματα θα μπουν στην κλήρωση για διεκδίκηση του δώρου. 

 

4. Διάρκεια Διαγωνισμού  

4.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 18/01/2018 έως και τις 30/04/2018. 

 

5. Δώρα Διαγωνισμού  

5.1. Δέκα (10) tablets MLS iQ Tab Bliss 8” 3G. 

 

6. Διαδικασία κλήρωσης  

6.1. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώπιον ειδικής επιτροπής στις 08/05/2018.  

6.2. Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός της επόμενης εβδομάδας μετά την κλήρωση στο 

τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και θα 

πρέπει να ανταποκριθούν εντός εικοσιτεσσέρων (24) ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

απολέσουν το δικαίωμα απόκτησης του δώρου και θα ειδοποιείται ο επόμενος 

επιλαχόντας.  

6.3. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα στη σελίδα του 

Διαγωνισμού https://www.cyta.com.cy/safe-internet-quiz καθώς και στη σελίδα Facebook 

της Cyta. 

https://www.cyta.com.cy/safe-internet-quiz
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7. Διαδικασία παραλαβής Δώρου  

7.1. Η προθεσμία παραλαβής των δώρων θα είναι δύο (2) εβδομάδες μετά την ειδοποίηση των 

νικητών.  

7.2. Τα δώρα θα πρέπει να παραληφθούν από τους νικητές αυτοπροσώπως, αφού επιδείξουν 

την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών 

θα πρέπει να διαθέτει και την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του κηδεμόνα 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 μεταβιβάζονται. 

8.2.  Στην κλήρωση θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι έγκυρες συμμετοχές από κάθε 

συμμετέχοντα. Όσες περισσότερες συμμετοχές έχει κάποιος τόσες περισσότερες 

πιθανότητες θα έχει να κερδίσει  στον Διαγωνισμό. 

8.3.  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. 

8.4.  Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας στις 30/04/2018 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 Συμμετοχής και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση του 

δώρου μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή άλλως πώς. 

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

θεωρούνται άκυρες. 

8.6.  Η Cyta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε η οποία προκύπτει από 

τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

8.7.  Η Cyta δεν φέρει ευθύνη για τη μορφή, τα χαρακτηριστικά, τις μελλοντικές αλλαγές, 

αναβαθμίσεις κ.α. προϊόντων τρίτων εταιρειών που προσφέρονται μέσω του Διαγωνισμού 

ως δώρα. 

8.8.  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ και τη 

διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.  

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

Όρων Συμμετοχής. 

 

 


