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Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 

 Κάθε έργο θα κριθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα. 

 Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2019. 

 Για τους σκοπούς του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το 

τελικό έργο τέχνης. Τα εικαστικά βιβλία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής 

μιας ή περισσότερων τεχνικών, όπως γλυπτική, φωτογραφία, ζωγραφική, χαρακτική, 

καλλιγραφία, πειραματική τυπογραφία, συνδυασμός γραπτού λόγου με ήχο και εικόνα, 

ένα ψηφιακό αποτέλεσμα, βίντεο, animation εμπνευσμένο από τη θεματική του 

εικαστικού βιβλίου.  

 Κάθε συμμετοχή, εκτός από το εικαστικό μέρος πρέπει να περιλαμβάνει και γραπτή 

υποστήριξη του περιεχομένου της δημιουργικής πρότασης (τίτλο έργου και κείμενο το 

οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις). 

 Κάθε διαγωνιζόμενος, με την αποστολή του έργου του, παραχωρεί το δικαίωμα 

έκδοσης, έκθεσης, παρουσίασης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης, έντυπης ή 

ηλεκτρονικής μορφής, μέρους ή του συνόλου του έργου στο Διοργανωτή 

(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας). 

 Στην υποβολή, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: όνομα και 

επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (email). Τα στοιχεία αυτά δεν θα δοθούν στην κριτική επιτροπή. Στον κάθε 

διαγωνιζόμενο θα δοθεί ένας αριθμός που θα παρουσιαστεί στην κριτική επιτροπή. Οι 

βιογραφικές πληροφορίες κάθε διαγωνιζόμενου θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα 

αποκαλυφθούν μόνο μετά την απόφαση της επιτροπής. 

 Κάθε έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να μην αποτελεί αντιγραφή ή 

παραλλαγή έργου άλλου δημιουργού. Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τη 

γνησιότητα κάθε έργου. 

 Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών η παραλαβή του βραβείου θα 

πρέπει να γίνει στην παρουσία γονέα ή κηδεμόνα. 

 Η συγκατάθεση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα 

αφορά τόσο τις ανάγκες της διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού, αλλά και 

οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό, περιλαμβανομένης της αποστολής πληροφόρησης από το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τα συγγενικά του ιδρύματα για προγράμματα σπουδών, 



σεμινάρια, συνέδρια και πάσης επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής φύσης 

δραστηριότητες. 

 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να 

τροποποιήσει τη διάρκειά του ή να μεταβάλει οποιοδήποτε όρο του οποτεδήποτε, 

εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής. Οποιεσδήποτε τυχόν 

τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν είτε μέσω διαφημιστικής καταχώρισης/ανακοίνωσης 

στα ΜΜΕ ή από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι 

δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 

 Οι νικητές θα ενημερωθούν για την απόφαση της κριτικής επιτροπής μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη.  

 Οι νικητές, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τις υποτροφίες, θα πρέπει να πληρούν 

τα απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής, όπως καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας. 


