
                                                                                        

  

 

Διαγωνισμός Αφίσας για το τυχερό παιχνίδι 

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

4η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού 

Θέμα: Σχεδιάζουμε μαζί το ασφαλές παιχνίδι  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου 
(ΟΝΕΚ), στο πλαίσιο της 4ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού, διοργανώνουν διαγωνισμό 
αφίσας για το Ασφαλές Παιχνίδι, όπου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν ένα 
εικαστικό/αφίσα. Στο εικαστικό θα αντικατοπτρίζονται οι έννοιες της ασφαλούς ενασχόλησης 
με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια και η πρόληψη παθολογικών συμπεριφορών. Η τελική 
ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 22α Οκτωβρίου 2021.  

Θα προηγηθεί διαδικτυακό σεμινάριο, την Τρίτη, 05 Οκτωβρίου και ώρα 17:00, στο οποίο θα 
δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το ασφαλές παιχνίδι. 

Η εγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σελίδα της Εβδομάδας 
Ασφαλούς Παιχνιδιού, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sgw.cy/simmetohi/  

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

• Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσα άτομα παρακολουθήσουν το διαδικτυακό 
σεμινάριο. 
 

• Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλουν τόσο έγχρωμα όσο και ασπρόμαυρα 
εικαστικά/αφίσες. 
 

• Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει μόνο ένα (1) εικαστικό/αφίσα. 
 

• Τα εικαστικά/αφίσες να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ανάλυσης και 
ευκρίνειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nba.gov.cy  

 
• Μαζί με το εικαστικό/αφίσα στο ηλεκτρονικό μήνυμα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

αναγράφουν το όνομά τους, το τηλέφωνο επικοινωνίας τους, την ημερομηνία 
γέννησης και τον τίτλο του εικαστικού/αφίσας. 
 

• Τίτλος του Ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι «Σχεδιάζουμε μαζί το ασφαλές παιχνίδι-
Διαγωνισμός Αφίσας για το τυχερό παιχνίδι». Συμμετοχές που δεν θα έχουν τα στοιχεία 
αυτά θα θεωρούνται άκυρες.    
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• Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός της αφίσας που 
υποβάλλει. 
 

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την υποβολή των συμμετοχών τους 
στο διαγωνισμό, συναινούν στην πιθανή χρησιμοποίηση των δημιουργιών τους από τον 
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σε εκθέσεις, ιστότοπους, λευκώματα ή άλλες εκδηλώσεις. 
 

• Εικαστικά/αφίσες που έχουν βραβευθεί ή αναρτηθεί σε προηγούμενους Παγκύπριους 
ή άλλους διαγωνισμούς δεν θα γίνονται δεκτές στον παρόντα διαγωνισμό. 
 

• Τα εικαστικά/αφίσες θα κριθούν από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από την ΕΑΣ 
και τον ΟΝΕΚ. 
 

• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΑΣ και του 
ΟΝΕΚ και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τους.   

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Οι δημιουργίες των διαγωνιζόμενων θα κριθούν από ειδική τριμελή επιτροπή που θα οριστεί 
από την ΕΑΣ και τον ΟΝΕΚ και θα δοθούν τα ακόλουθα βραβεία στους τρεις πρώτους: 

• 1ο Βραβείο: 300 ευρώ 
• 2ο Βραβείο: 200 ευρώ 
• 3ο Βραβείο: 100 ευρώ 

 
 

 


