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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η Δικηγορική Εταιρεία KINANIS LLC, (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως “Kinanis Law
Firm”), διοργανώνει και χρηματοδοτεί τον «1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - 2022» («Ο Διαγωνισμός»).
ΣΤΟΧΟΙ
Ο Διαγωνισμός έχει διπλό στόχο.
Εφ’ ενός στοχεύει να προωθήσει και να κινήσει το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα στη
ζωγραφική μεταξύ νεαρών καλλιτεχνών και να προσφέρει την ευκαιρία σ’ αυτούς να
προωθηθούν ως καλλιτέχνες και να εκθέσουν τα έργα τους.

Αφ’ ετέρου, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όλα τα έσοδα και οι χορηγίες, όπως αυτά
καθορίζονται πιο κάτω, θα δοθούν στο μη κυβερνητικό οργανισμό (NGO) «VOICE FOR
AUTISM», πληροφορίες για τον οποίο μπορούν να βρεθούν στο σύνδεσμο:
https://voiceforautism.org/
ΤΟ ΘΕΜΑ
«ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
Το θέμα του διαγωνισμού εμπνέεται και είναι συνυφασμένο με τους 17 βιώσιμους στόχους
του Ο.Η.Ε. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός επικεντρώνεται στους εξής 3 στόχους, όπου οι
συμμετέχοντες καλούνται να αντλήσουν έμπνευση για δημιουργία:
1. Λιγότερες ανισότητες
2. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
3. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί δεσμοί
Τα έργα τέχνης πρέπει να ανταποκρίνονται αυστηρά στους πιο πάνω στόχους. Επιμέρους
λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Ο.Η.Ε εδώ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, («συμμετέχοντες») στο Διαγωνισμό, με τη συμμετοχή
τους, αποδέχονται και συμφωνούν με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Διαγωνισμού όπως ορίζονται σε αυτό το έγγραφο.
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Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε παραβίαση
οποιουδήποτε από αυτούς, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αντίστοιχου
συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση.
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ
Έργα τέχνης που έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό, ή αξιοποιήθηκαν ως
μέρος των ακαδημαϊκών ή άλλων υποχρεώσεων των συμμετεχόντων, δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα αποκλείονται. Απαιτείται πρωτοτυπία στο έργο το οποίο πρέπει να έγινε
με βάση το θέμα και χρονικά μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΩΝ
Έργα τέχνης που απεικονίζουν ή άλλως πως περιέχουν ακατάλληλο και / ή προσβλητικό

περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προκλητικού γυμνού, παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και / ή με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο το οποίο κρίνεται από την Κριτική
Επιτροπή ως αντίθετο με το νόμο, θρησκευτικές, πολιτιστικές, ηθικές παραδόσεις και
πρακτικές, απαγορεύονται αυστηρώς και θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα έργα τέχνης που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να παραδοθούν και
παραληφθούν από τους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14/11/2022, η
ώρα 4.00μμ στο οίκημα AKAMANTIS BUSINESS CENTER, Αιγύπτου 10, 1097 –
Λευκωσία τηλ. 22 67 67 97.
Τα έργα θα αριθμούνται κατά την παράδοση από τον παραλήπτη. Μαζί με το έργο / έργα, ο
Καλλιτέχνης θα συμπληρώνει και παραδίδει δύο έντυπα που επισυνάπτονται ως ΕΝΤΥΠΟ Α
και ΕΝΤΥΠΟ Β.
Στο ΕΝΤΥΠΟ Α θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου και πολύ συνοπτική επεξήγηση για το
έργο και το συσχετισμό του με το θέμα. Για κάθε έργο χρειάζεται να συμπληρωθεί και ένα
ΕΝΤΥΠΟ Α.
Στο ΕΝΤΥΠΟ Β θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του καλλιτέχνη. Το ΕΝΤΥΠΟ Β θα
παραδίδεται σε κλειστό φάκελο. Για κάθε συμμετέχοντα μόνο ένα ΕΝΤΥΠΟ Β θα
συμπληρώνεται.
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Καμία παραλαβή έργου μετά τη λήξη της προθεσμίας θα γίνεται αποδεκτή, εκτός εάν αυτό
γίνει επιτρεπτό από την Επιτροπή των Κριτών για ειδικούς λόγους και υπάρχει χρονική
δυνατότητα.
Η Επιτροπή των Κριτών, επιπρόσθετα, επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της προθεσμίας

παράδοσης /παραλαβής όπως αναφέρεται πιο πάνω, σε μεταγενέστερη ημερομηνία εάν
κριθεί απαραίτητο και εφικτό.
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε δημιουργικά άτομα, με ανώτατο ηλικιακό όριο τα 25 έτη και
κατώτατο ηλικιακό όριο τα 17 έτη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, με μόνιμο τόπο διαμονής την
Κύπρο. Τα ηλικιακά όρια πληρούνται αν οι συμμετέχοντες είναι τουλάχιστον 17 ετών την
14/11/2022 και κατ’ ανώτατο όριο 25 ετών την 14/11/2022 που είναι η τελευταία
ημερομηνία υποβολής των έργων.
Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό δύνανται να συμμετάσχουν. Αλλοδαποί φοιτητές που
φοιτούν σε Κυπριακά πανεπιστήμια και σχολές στην Κύπρο επίσης δύνανται να
συμμετάσχουν.
Τα μέλη της Επιτροπής των Κριτών δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας μέχρι 3 (τρία) έργα τέχνης, τα
οποία πρέπει να είναι απόλυτα συνυφασμένα με το θέμα του Διαγωνισμού.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Τα έργα τέχνης που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα
κριτήρια και προδιαγραφές:
Είδος – Υλικά: Δισδιάστατο έργο (μολύβι, μπογιά, κολλάζ, ανάμεικτα υλικά χωρίς
περιορισμό).

Διαστάσεις: Χωρίς περιορισμό στις διαστάσεις.
Οι συμμετέχοντες που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια θα αποκλείονται.
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Λαμβάνοντας συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχοντας συμφωνεί, συγκατατίθεται
και επιτρέπει στη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και στην Επιτροπή των Κριτών, να
λάβουν τέτοια μέτρα ώστε τα διαγωνιζόμενα έργα τέχνης, το όνομα, το επάγγελμα, η
εθνικότητα, η χώρα διαμονής και άλλες σχετικές προσωπικές πληροφορίες, για κάθε
συμμετέχοντα, να:
Α.

Δημοσιεύονται, στο αναμνηστικό βιβλίο που θα εκδοθεί για τον Διαγωνισμό, στα

έντυπα και ηλεκτρονικά μηνύματα για την προώθηση του Διαγωνισμού, σε δημοσιεύσεις
και φυλλάδια της Δικηγορικής Εταιρείας Kinanis Law Firm, στις ιστοσελίδες της για
απεριόριστο χρόνο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ., Facebook, LinkedIn, Twitter
και στον τύπο, και οιαδήποτε άλλα έντυπα ή δημοσιεύσεις, χωρίς να ζητείται ξεχωριστή

συγκατάθεση των συμμετεχόντων και χωρίς οποιανδήποτε αμοιβή προς τον ιδιοκτήτη,
καλλιτέχνη του έργου τέχνης,
Β.

Να εκτίθενται στην Έκθεση, και στη τελετή απονομής βραβείων που θα

πραγματοποιηθεί στο AKAMANTIS BUSINESS CENTER και να λαμβάνουν μέρος στη
δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί.
Οι αναφερόμενες δημοσιεύσεις ΔΕΝ θα γίνονται για επιχειρηματικούς / εμπορικούς
σκοπούς εκτός από τους στόχους του Διαγωνισμού, την προώθηση του φιλανθρωπικού
χαρακτήρα του και την προώθηση των συμμετεχόντων και των έργων τους, ως
επαγγελματιών ή ερασιτεχνών καλλιτεχνών, ζωγράφων ή άλλως, όπως προνοείται στο
παρόν έγγραφο και γίνεται αποδεκτό από τους συμμετέχοντες και για σκοπούς καθιέρωσης
του διαγωνισμού ετήσια και διαχρονικά.
Τα έργα δεν θα μεταπωληθούν, χρησιμοποιηθούν ή εκτεθούν από οποιοδήποτε άλλο τρίτο
μέρος, εκτός όπως προνοείται στους όρους του παρόντος Διαγωνισμού.
Τα έργα που δεν θα βραβευθούν ή δεν πωληθούν στη δημοπρασία, θα επιστραφούν στους

ιδιοκτήτες τους.
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Κάθε συμμετέχοντας δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος υλικό προώθησης για μελλοντικούς διαγωνισμούς παρόμοιας φύσης με τον
παρόντα που θα διοργανωθούν από την Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Κάθε συμμετέχοντας, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, επιβεβαιώνει και εγγυάται ότι
το/τα έργο/έργα τέχνης που υποβάλλει στο Διαγωνισμό είναι η δική του αυθεντική δουλειά
και ότι δεν παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτου ατόμου.
Τα υποβληθέντα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα και να έχουν δημιουργηθεί από
τον συμμετέχοντα μετά την προκήρυξη του Διαγωνισμού. Δεν πρέπει να περιέχουν υλικό
που ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο μέρος, δεν πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά

δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα απορρήτου/δημοσιότητας ή
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή οντότητας.
Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τον προαναφερόμενο όρο θα
αποκλείονται.
Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν την κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
τους για μελλοντική χρήση των απούλητων έργων τους, με την επιφύλαξη των όρων και
προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτόν τον Διαγωνισμό.
Τα πωληθέντα έργα θα είναι ιδιοκτησίας των αγοραστών τούτων και δεν θα έχουν πλέον
οποιονδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών οι καλλιτέχνες, πλην του ότι ήταν και είναι οι δημιουργοί
του κάθε έργου.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ
Η Επιτροπή των Κριτών αποτελείται από 5 ανεξάρτητους κριτές. Αυτοί θα αξιολογήσουν τα
υποβληθέντα έργα τέχνης, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του Διαγωνισμού, την απεικόνισή

του στο έργο, την τεχνική αριστεία, τη σύνθεση, το συνολικό αντίκτυπο, την ποιότητα της
δουλειάς του συμμετέχοντος, την καλλιτεχνική αξία, την πρωτοτυπία, το θέμα και το ύφος,
καθώς και την προσωπική αντίληψη του θέματος, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τον
συμμετέχοντα.
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Τα πρόσωπα που αποτελούν την Επιτροπή των Κριτών είναι:
-

Κώστας Μάντζαλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας σχολής Καλών τεχνών,
επικοινωνίας και σπουδών πολιτισμού, Erasmus and Academic Minister
Department of Arts and Communication, Frederick University.

-

Σοφία Χατζήπαπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Kαλές Τέχνες, School of
Humanities, Social and Education Sciences, Department of Arts, European
University.

-

Άρτεμις Ελευθεριάδου, Visual Communication, History of Art, Associate
Professor, Dept. Arts and Communication Unit, Arts, Media, Visual Studies
Center, Frederick University.

-

Μαρία Σταυρίδη, Λέκτορας και συντονίστρια του προγράμματος Γραφικής
Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

-

Ήβη Παπαϊωάννου, Αρχαιολόγος και Ιστορικός τέχνης, Υποψήφια Διδάκτορας
Μουσειακής Αγωγής, Academy executive στην Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law
Firm.

Η Επιτροπή των Κριτών με απόφασή της, θα αξιολογήσει και θα καθορίσει πια έργα
βραβεύονται.

Τα έργα που θα βραβευθούν με την απόφαση της Επιτροπής των Κριτών, χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες. Αυτές είναι:
1. Τα νικητήρια έργα (1ον, 2ον και 3ον),
2. Οι έπαινοι (1ος, 2ος και 3ος), και
3. Τα επιλαχόντα έργα (short listed) – αναμένεται να είναι περί τα 25 - 35.
Στο σύνολό τους και οι τρεις κατηγορίες έργων θα αναφέρονται ως τα βραβευθέντα
έργα.
Τα έργα εκείνων των καλλιτεχνών που δεν θα συμπεριληφθούν στα βραβευθέντα έργα ως
προσδιορίζονται ανωτέρω, θα επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους.
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Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και θα δημοσιευθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος,
στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής Εταιρείας Kinanis Law Firm, στον τοπικό τύπο και
περιοδικά και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, LinkedIn κ.α.
Η απόφαση της Επιτροπής των Κριτών θα είναι τελική και δεσμευτική για όλους τους
συμμετέχοντες, σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Διαγωνισμό.
Η Επιτροπή των Κριτών, διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας για επεξηγήσεις ή για άλλες
πληροφορίες σχετικές με το Διαγωνισμό και τα υποβληθέντα έργα. Ένα έργο τέχνης μπορεί
να μην ληφθεί υπόψη και να αποκλειστεί, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν παραχωρηθούν.
Η Επιτροπή των Κριτών θα έχει το αποκλειστικό λόγο αν κάποιον έργο θα αποκλείεται από
τον Διαγωνισμό καθότι δεν πληροί τους όρους του Διαγωνισμού ή για κάποιον άλλο λόγο.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ
θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:
•

1ο Νικητήριο βραβείο €1000

•

2ο Νικητήριο βραβείο €750

•

3ο Νικητήριο βραβείο €500

•

3 Έπαινοι, €150 έκαστος.

•

Στα επιλαχόντα έργα δεν θα απονεμηθεί χρηματικό ποσό αλλά λόγω της
θετικής αξιολόγησής τους θα συμπεριληφθούν στο αναμνηστικό βιβλίο που
θα εκδοθεί και θα συμμετέχουν μαζί με τα άλλα βραβευμένα έργα στη
έκθεση και δημοπρασία που θα λάβει χώρα για το φιλανθρωπικό σκοπό ως
επεξηγείται πιο κάτω.

Θα απονεμηθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα βραβευθέντα έργα.
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου,
στις 19.00 στο AKAMANTIS Business Center, 10 Αιγύπτου, 1097, Λευκωσία, όπου
οι νικητές θα ανακοινωθούν και επισήμως, που θα είναι και η ημερομηνία έναρξης της
Έκθεσης - Δημοπρασίας.
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ΕΚΘΕΣΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Τα βραβευθέντα έργα στο σύνολό τους, θα τεθούν προς έκθεση στο εκθεσιακό χώρο,
AKAMANTIS Business Center, Αιγύπτου 10, 1097 - Λευκωσία, από την Παρασκευή
16/12/2022 η ώρα 19.00 μέχρι την Παρασκευή 30/12/2022 η ώρα 12 μεσημβρίας.
Τα έργα θα αναρτηθούν προς έκθεση ως αυτά θα προσκομισθούν από τους καλλιτέχνες.
Δεν θα γίνει οιονδήποτε κάδρωμα τούτων.
Όλα τα βραβευθέντα έργα τέχνης θα εκτίθενται για δημοπρασία κατά την ανωτέρω
περίοδο, διαδικτυακά, μέσω σχετικής ιστοσελίδας της Kinanis Law Firm που θα
ανακοινωθεί αργότερα και θα είναι διαθέσιμα προς αγορά, μέσω υποβολής σχετικών
προσφορών.

Η αρχική τιμή προσφοράς για όλα τα έργα τέχνης θα είναι €150 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Η υψηλότερη προσφορά που θα ληφθεί για κάθε έργο τέχνης με το τέλος της
δημοπρασίας την 30/12/2022 και ώρα 12.00 μεσημβρίας, θα είναι η κατακυρωθείσα τιμή
πώλησης του συγκεκριμένου έργου τέχνης στο σχετικό ψηλότερο προσφοροδότη.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες των βραβευθέντων έργων, δεν θα δικαιούνται οιονδήποτε
ποσό από το πωλούμενο έργο και το ποσό αυτό που θα πλειοδοτηθεί για την αγορά τους,
θα διατίθεται στο σύνολό του, πλην του αναλογούντα ΦΠΑ, προς όφελος του τιμώμενου μη

κυβερνητικού οργανισμού (NGO), «VOICE FOR AUTISM».
Τα βραβευμένα έργα τέχνης που δεν θα πωληθούν μέχρι την 31/12/2022 και ώρα 12.00
μεσημβρίας, θα επιστραφούν στους δημιουργούς τους.
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Θα εκτυπωθεί αναμνηστικό βιβλίο για τον Διαγωνισμό το οποίο θα περιλαμβάνει
πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, τα βραβευθέντα έργα και τους δημιουργούς τους. Οι
συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους σχετικά με αυτό.

Όλα τα έξοδα για την σχεδίαση και εκτύπωση του αναμνηστικού βιβλίου θα τα επωμισθεί η
Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και οι χορηγοί του Διαγωνισμού.
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Το αναμνηστικό βιβλίο για τον Διαγωνισμό, θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στη τυπική
τιμή των €5 το καθένα και όλα τα έσοδα, πλην ΦΠΑ, από τις πωλήσεις του βιβλίου θα
δοθούν επίσης στον τιμώμενο μη κυβερνητικό οργανισμό (NGO), «VOICE FOR
AUTISM».
ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ελεγχθούν από το ελεγκτικό
γραφείο C. Efstathiou Audit Ltd και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής
Εταιρείας Kinanis Law Firm προς επιθεώρηση από όποιον το επιθυμεί.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ - INDEMNITY
Με την υποβολή μιας συμμετοχής του, ο συμμετέχων συμφωνεί περαιτέρω να απαλλάξει
και να παρακρατήσει τη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και την Επιτροπή των

Κριτών και τους αντίστοιχους συνεργάτες τους, αξιωματούχους, διευθυντές, υπάλληλους,
πράκτορες, θυγατρικές εταιρείες, διάδοχους και εκδοχείς, αβλαβείς από οποιαδήποτε
ευθύνη ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και
δαπανών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση τρίτων για ισχυριζόμενη παραβίαση
πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιουδήποτε προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή οντότητας, σε σχέση με τα υποβληθέντα έργα τέχνης
που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.
ΕΥΘΥΝΗ - LIABILITY
Λαμβάνοντας συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες απαλλάσσουν τη Δικηγορική
Εταιρεία Kinanis Law Firm και τα μέλη της Επιτροπής των Κριτών από οποιαδήποτε ευθύνη
για τυχόν εσφαλμένες πληροφορίες, απώλεια, αξίωση ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που
προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε βραβείο.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm ή η
Επιτροπή των Κριτών για:
α) χαμένες, καθυστερημένες, λανθασμένες, κλοπιμαίες, δυσανάγνωστες ή ελλιπείς

υποβολές, ή
β) σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη
λειτουργία ή μετάδοση, αστοχία γραμμής επικοινωνιών, κλοπή ή καταστροφή ή μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, ή τροποποίηση, υποβαλλόμενων έργων τέχνης, ή,
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γ) αναληθείς ή ανακριβείς πληροφορίες, που προκαλούνται από οποιονδήποτε
εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με ή χρησιμοποιείται στον Διαγωνισμό
ή από οποιοδήποτε τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Με την παράδοση των έργων η δικηγορική εταιρεία θα προβεί σε σχετική ασφάλιση των
έργων με έξοδά της.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ως αναμένεται,
λόγω σφαλμάτων, νομοθεσίας, διαταγμάτων, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης,
τεχνικών βλαβών, ανωτέρας βίας, επιδημίας, ή οποιωνδήποτε άλλων αιτιών πέραν της
δυνατότητας ελέγχου της Δικηγορικής Εταιρείας Kinanis Law ή της Επιτροπής των Κριτών,

οι οποίες αιτίες , καταστρέφουν ή επηρεάζουν, την ασφάλεια, την ακεραιότητα την υγεία ή
την ορθή και νόμιμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm
και/ή η Επιτροπή των Κριτών διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους
ευχέρεια να ακυρώσουν, να τερματίσουν, να τροποποιήσουν ή να αναστείλουν το
Διαγωνισμό, όπως κρίνεται κατάλληλο.
Η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και η Επιτροπή των Κριτών κατέχουν επίσης το
δικαίωμα να ακυρώσουν το Διαγωνισμό εάν οι συμμετέχοντες είναι λιγότεροι από 10.

Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός γίνεται, πλην των ανωτέρω αναφερομένων σε σχέση με τους καλλιτέχνες
και για φιλανθρωπικό σκοπό. Για τούτο:
1. Η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm, επιπρόσθετα από τα έξοδα διοργάνωσης
που θα αναλάβει σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, θα δωρίσει επιπλέον,
€1.000,00 στο τιμώμενο μη κυβερνητικό οργανισμό (NGO), «VOICE FOR
AUTISM», σε εκτίμηση της εργασίας και των στόχων τους. Λεπτομέρειες για το
έργο του μη κυβερνητικού οργανισμού (NGO), «VOICE FOR AUTISM»,μπορούν
να βρεθούν στο σύνδεσμο: https://voiceforautism.org/
2.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των αναμνηστικών βιβλίων (€5 το κάθε ένα, εκτός
το ΦΠΑ), όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα δοθούν επίσης στο προαναφερθέν και
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τιμώμενο μη κυβερνητικό οργανισμό (NGO), «VOICE FOR AUTISM», καθώς και
οποιοδήποτε καθαρό χρηματικό πλεόνασμα που απομένει από τις τυχόν χορηγίες.
3.

Όλα τα έσοδα από την πώληση των έργων τέχνης που θα εκτίθενται, μέσω της
διαδικασίας δημοπρασίας όπως προσδιορίζεται παραπάνω, εκτός το ΦΠΑ, θα
δωρισθούν στο τιμώμενο μη κυβερνητικό οργανισμό (NGO), «VOICE FOR
AUTISM».

4.

Οι χορηγίες που τυχόν θα ληφθούν, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την κάλυψη
των εξόδων της εκδήλωσης, όπως εκτυπωτικό υλικό, οργάνωση της έκθεσης και
άλλα σχετικά έξοδα. Οποιαδήποτε τυχόν πλεονάσματα θα δοθούν στο τιμώμενο μη
κυβερνητικό οργανισμό (NGO), «VOICE FOR AUTISM».

ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι ακόλουθες εταιρείες είναι χορηγοί της εκδήλωσης, χρηματικά και / ή σε υπηρεσίες:
Earico Investments Ltd, (Akamantis Business Center), www.akamantis.com
Kinanis Law Firm, www.kinanis.com και
C. Efstathiou Audit Ltd, www.ceaudit.com.cy

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Διαγωνισμός, οι υποβολές των συμμετεχόντων και οι παρόντες κανόνες και
προϋποθέσεις όπως προσδιορίζονται σε αυτό το έγγραφο, θα διέπονται και θα
ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Κυπριακούς Νόμους. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν
από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό και/ή τις υποβολές των συμμετεχόντων θα υπόκεινται
στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των
προσωπικών πληροφοριών σας όπως αυτά έχουν παραχωρηθεί από εσάς.
2. Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη
διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή
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καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τέτοιων προσωπικών
πληροφορίων (the right to be forgotten).
3. Δικαίωμα ένστασης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων.
4. Δικαίωμα στη φορητότητα (portability) των δεδομένων : έχετε το δικαίωμα
να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τη Δικηγορική
Εταιρεία Kinanis Law Firm σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και υπό
μορφή αναγνώσιμη από μηχανογραφική μονάδα, καθώς και το δικαίωμα να
ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε άλλο χειριστή.
5. Δικαίωμα ένστασης στη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένου του προφίλ: έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε
οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη
επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, η οποία παράγει νομικά
αποτελέσματα που αφορούν εσάς ή σας επηρεάζουν σημαντικά.
6. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου με την εποπτική αρχή: έχετε το δικαίωμα να
υποβάλετε παράπονο στην εποπτική αρχή στην Κύπρο, τόπο εργασίας ή τόπο της
φερόμενης παραβίασης εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, όπως αυτά έχουν παραχωρηθεί από εσάς, παραβιάζει τις διατάξεις του
GDPR και/ή της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: έχετε το δικαίωμα να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο
paintingcompetition@kinanis.com . Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη
χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τους προαναφερθέντες σκοπούς, θα
επεξεργαστούμε το σχετικό αίτημά σας για τέτοια ανάκληση συγκατάθεσης και
ακολούθως θα τερματίσουμε τη χρήση και/ή τη γνωστοποίηση των προσωπικών
σας δεδομένων και ακολούθως θα προχωρήσουμε με τη διαγραφή των προσωπικών
σας δεδομένων εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν αυτές οι
πληροφορίες προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητες για συμμόρφωση με άλλες
νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο.
Μπορείτε να συζητήσετε και/ή ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον
εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , ο οποίος είναι το
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υπεύθυνο πρόσωπο για αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
στο dataprotection@kinanis.com , ή τηλεφωνικά στο 22 55 88 88.
Σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η
Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm θα συμμορφωθεί με αυτήν, ΑΛΛΑ τέτοια άσκηση
πιθανόν να σας αποκλείσει από τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που τέτοια άσκηση
συγκρούεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού όπως καθορίζονται στο
παρόν έγγραφο.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το Διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
ηλεκτρονικό μήνυμα στο paintingcompetition@kinanis.com με την κα. Ήβη
Παπαϊωάννου, ή τηλεφωνικά στο 22 55 88 88.

Kinanis Law Firm
12/07/2022
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1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ – 2022

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ Β
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Όνομα/Επίθετο ..............................................................................
Ημερ. Γέννησης ..............................................................................
Εθνικότητα .....................................................................................
Διεύθυνση διαμονής .......................................................................
......................................................................................................
Τηλέφωνο ......................................................................................
Email .............................................................................................
Σύντομο Βιογραφικό ......................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Για ανήλικους κάτω των 18 ετών – Συγκατάθεση γονέων.
Συγκατατιθέμεθα στην συμμετοχή του υιού / θυγατέρας μας ως ανωτέρω
στον 1ο διαγωνισμό ζωγραφικής για νεαρούς καλλιτέχνες – 2022, «ΟΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ», που διοργανώνεται από τη δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law
Firm, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού ως αυτοί
έχουν ανακοινωθεί.
(Υπ) ………………………

(Υπ) ………………………

Όνομα…………………….

Όνομα…………………….

Μητέρα

Πατέρας
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Είμαστε μία Δικηγορική Εταιρεία με γραφεία στην Κύπρο που αποτελείται από περισσότερους από 50
δικηγόρους, λογιστές και άλλους επαγγελματίες που συμβουλεύουν, διεθνείς και τοπικούς πελάτες.
Η Εταιρεία και οι προκάτοχοί της, προσφέρουν στους πελάτες τους νομικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες από το 1983. Η Εταιρεία σταδιακά με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε, από μία
παραδοσιακή δικηγορική εταιρεία σε μια καινοτόμο πρωτοποριακή δικηγορική εταιρεία που συνδυάζει
εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα εταιρικού δικαίου, καταπιστευμάτων, φορολογίας, ΦΠΑ,
λογιστικής, δικαστηριακών διαφορών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εργατικού δικαίου,
μετανάστευσης και τεχνολογίας.
Από την ίδρυσή της, το επίκεντρο της Εταιρείας ήταν σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένο στις
εταιρικές επιχειρήσεις και πάντα συμβατό με τις τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις και καινοτομίες.
Αντλώντας από την ομάδα των έμπειρων επαγγελματιών, παρέχουμε στις επιχειρήσεις των πελατών
μας πλήρη νομική, φορολογική και λογιστική υποστήριξη σε καθημερινή βάση, καθώς και
εξατομικευμένες λύσεις στις σημερινές παγκόσμιες οικονομικές και νομικές προκλήσεις. Η Εταιρεία
μας συνεχώς εναρμονίζεται και προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις παρέχοντας ανάλογη
υποστήριξη στους πελάτες της.
Κανόνας μας είναι να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να
επηρεάσουν τις επιχειρήσεις των πελατών μας και να προσφέρουμε αποτελεσματικές συμβουλές και
λύσεις έγκαιρα και προληπτικά.
Συμμετέχουμε στα δρώμενα των πελατών μας και έχουμε σαν όραμά και περηφάνειά μας να γίνουμε
μέρος της ιστορίας τους…. “…Being part of their story is our pride…”

Kinanis LLC
Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης
Αιγύπτου 12, 1097 – Λευκωσία
Tel: 22 558 888 – Fax: 22 662 500
E-mail: KinanisLLC@kinanis.com – Website: www.kinanis.com

είναι το σήμα υπηρεσιών μέσω του οποίου η Kinanis LLC και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες
διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
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