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ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
 ΤΩΝ 30ΧΡΟΝΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CYFIELD
Ο Oμιλος Cyfield προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό για τη 

δημιουργία λογότυπου με τους πιο κάτω όρους και προδιαγραφές. 
Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εικαστικούς, επαγγελματίες, 

φοιτητές, γραφίστες και άλλους ενδιαφερόμενους.



Σκεπτικό

O Όμιλος Cyfield  είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο 
αξιόπιστους και καινοτόμους κατασκευαστικούς 
ομίλους, που δραστηριοποιείται όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά 
και στην Ελλάδα.

Το 2020 συμπληρώνονται 30χρόνια ζωής και 
λειτουργίας του Ομίλου. Από το 1990 δραστηριοποιείται με 
επιτυχία σε όλους τους τομείς της κατασκευαστικής 
βιομηχανίας. Από πολύ νωρίς εφάρμοσε έξυπνες 
τεχνολογίες και νέας γενιάς πρακτικές στα έργα του, που 
διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη 
της οικονομικής και αναπτυξιακής του δραστηριότητας. 
Είναι ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος εταιρειών που επεκτάθηκε 
στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 
στη χώρα μας, ενώ στο portfolio του διαθέτει την κατασκευή 
του 360, του ψηλότερου κτιρίου στη Λευκωσία, πολλών 
και διαφόρων επαγγελματικών και οικιστικών κτιρίων νέας 
γενιάς. Έχει αναλάβει και εκτελέσει με επιτυχία  πάρα πολλά 
έργα υποδομής όπως δρόμους, αποχετευτικά 
συστημάτα, γέφυρες, φράγματα κλπ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα www.cyfieldgroup.com

Προϋποθέσεις- Δικαίωμα Συμμετοχής

α) Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δηλώσει 
συμμετοχή μόνο μια φορά. Η δήλωση συμμετοχής μέσω 
αντιπροσώπου ή τρίτων προσώπων είναι άκυρη.
β) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε 
ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, εφ’ όσον έχει 
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του 
και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και 
αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων Όρων οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους 
συμμετέχοντες.
γ) Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
στους υπαλλήλους και τα στελέχη του Ομίλου Cyfield 
(καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και 
τους συζύγους τους). 

Τρόποι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, 
οι διαγωνιζόμενοι καλούνται:

1) Να αποστείλουν τα υποψήφια logos στον Διαγωνισμό 
αναφέροντας τα στοιχεία τους στο Έντυπο Συμμετοχής στο 
email: marketing@cyfieldgroup.com.
2) Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να καταθέσει μέχρι και δύο (2) 
λογότυπα προς αξιολόγηση.
3) Ο Συμμετέχων οφείλει να αποστείλει με email 
τα εισηγούμενα λογότυπα σε ai, eps or pdf & jpg format, 
έγχρωμα και μαυρόασπρα. Σε κάθε περίπτωση, 
ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με δημοσιοποιημένα 
στην Επιτροπή τα στοιχεία των συμμετεχόντων. 

Το σχεδιαζόμενο από τον συμμετέχοντα λογότυπο
 πρέπει να είναι δικής του ιδέας, σχεδιασμού και 
κατασκευής και να χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο logo 
του Ομίλου Cyfield ως απαρχή 
της δημιουργίας του.
4) Ο συμμετέχων δεν θα πρέπει να δημοσιεύσει 
σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τις ιδέες του μέχρι 
την ανακήρυξη του νικητή. Αν υπάρξει 
παραβίαση αυτού του κανόνα η υποψηφιότητα 
θα ακυρωθεί αυτομάτα.
5) Θα αναδειχθεί ένας νικητής μεταξύ των έγκυρων 
συμμετοχών. Ο Όμιλος δε φέρει ευθύνη για συμμετοχές 
που δεν καταχωρήθηκαν για οπιοδήποτε λόγο. 
Ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ώρες και τα έξοδα 
που επωμίσθηκε ο συμμετέχων για τη συμμετοχή στον 
Διαγωνισμό.
6) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και
 διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται 
τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση 
έναντι του Ομίλου.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι χρηματικό βραβείο αξίας 
χίλιων (€1,000) ευρώ μετρητά στον νικητή.

Προθεσμία συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα, 30/12/2019 
έως τη Δευτέρα, 27/01/2020.

Ανάδειξη νικητών του Διαγωνισμού

Τα δύο καλύτερα logos θα αναδειχθούν από πενταμελή 
Επιτροπή μελών του Ομίλου και η οποία θα 
ανακοινώσει δημοσίως τα δύο επικρατέστερα. 
Μετέπειτα, η Επιτροπή θα θέσει τα δύο logos 
σε δημόσια ψηφοφορία από την Τετάρτη, 29/01/2019 έως 
τη Δευτέρα, 03/02/2020 στη σελίδα 
Facebook @cyfieldgroup, ώστε να αναδειχθεί ο νικητής. 
Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να αποστείλουν 
μετέπειτα ερωτήσεις στην Επιτροπή, ούτε να κινηθούν 
νομικά για την απόφαση της. Ο νικητής θα 
ανακοινωθεί την Τρίτη, 04/02/2020.

Φύση Διαγωνισμού

Το βραβείο του Διαγωνισμού είναι ήδη 
προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, και αποκλείεται η 
μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του σε τρίτους. 
Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναδειχθεί νικητής του 
διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία 
κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, ο Όμιλος 
διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του έπαθλου. 
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν με 
τη συμμετοχή τους άνευ ανταλλάγματος τη ρητή 



συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Όμιλο Cyfield 
για την προβολή του διαγωνισμού ή/και 
των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης 
καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή 
και του διαδυκτίου. Έτσι, o  Όμιλος Cyfield επιφυλάσσει το 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για 
διαφημιστικούς σκοπούς ενδεχομένως φωτογραφίες και 
βίντεο, καθώς και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα 
Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε 
συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και 
την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση 
των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

Ο Όμιλος Cyfield διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει 
ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση του, καθώς και 
να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες 
συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια 
μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, 
οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα
 δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση 
έναντι του Ομίλου Cyfield.

Αξιώσεις από το Logo

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα 
απολύτως δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, 
εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου Cyfield. Ο 
νικητής αποδέχεται ότι το logo που θα δημιουργήσει θα 
αποτελεί ιδιοκτησία του Ομίλου και δεν θα έχει περαιτέρω 
αξιώσεις στα Πνευματικά Δικαιώματα επί τούτου κατά του 
Ομίλου. Το logo θα χρησιμοποιηθεί σε υπογραφές, 
διαφημιστικά, σχέδια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
σε δημοσιεύματα και ανακοινώσεις, σε εκπομπές στην Κύ-
προ και στο εξωτερικό, σε συνέδρια και όπου

το θεωρήσει εύλογο ο Όμιλος για την περίοδο ενός έτους 
από την ανάδειξη του νικητή. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης 
για τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Όμιλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα 
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των 
δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με 
την επικείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων 
θα διατηρηθούν από τον Όμιλο για όσο χρονικό 
διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση του Διαγωνισμού και 
για την παραλαβή του βραβείου από το νικητή. 
Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός 
του νικητή και των δύο καλύτερων logo, θα διατηρούνται 
για τα επόμενα δύο χρόνια  μετά το πέρας 
του διαγωνισμού και θα χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο 
για διαφημιστικούς λόγους, σε εκθέσεις, συνέδρια και όπου 
αλλού το κρίνει εύλογο ο Όμιλος με την πρότερη 
ενημέρωση και γραπτή σύμφωνη δήλωση του δημιουργού.

Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Ο Όμιλος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, 
για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του 
ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή 
καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται 
και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες 
στον παρόντα διαγωνισμό, πως ο Όμιλος ουδεμία ευθύνη 
έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/
ανωμαλία τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό. Ο Όμιλος
διαφυλάσσει το δικαίωμα να ζητήσει από τον νικητή 
αλλαγές στο logo (χρώμα, σχήμα, κτλ) πριν τη δημοσίευση 
του, και ο νικητής συμφωνεί στις αλλαγές αυτές.



Έντυπο Συμμετοχής 

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: ............................................................................................................................................................................................................

Επίθετο: ..........................................................................................................................................................................................................

Φύλο:        Άντρας                    Γυναίκα

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Ημερομηνία Γέννησης: .................................................................. Τόπος Γέννησης: .....................................................................

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου: .............................................................................................................................................................. 

Εθνικότητα: ...............................................................................

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αριθμός κινητού τηλεφώνου: ...................................................... Αριθμός τηλεφώνου οικείας: ...............................................

Ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): .............................................................................................................................................................

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Διεύθυνση μόνιμης διαμονής: .......................................................................................  Ταχυδρομικός Κώδικας: ........................

Περιοχή: .........................................................................................................................................................................................................

Πόλη / Επαρχία : ...........................................................................................................................................................................................

GDPR disclaimer

Ο Όμιλος Cyfield θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όχι περισσότερο από δύο (2) χρόνια μετά το πέρας του 
Διαγωνισμού, ώστε να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους και τα συλλέξαμε, που μεταξύ άλλων αφορούν και την χρήση του 
logo σε μετέπειτα εκθέσεις, συνέδρια, διαφημίσεις και όπου το κρίνει εύλογο ο Όμιλος μετά από γραπτή ενημέρωση και έγκριση σας. 
Υπογράφοντας αυτό το Έντυπο, μας παρέχετε άμεσα και εκουσίως τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά των 
προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, ανά πάσα στιγμή σύμφω-
να με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Για τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε γραπτώς στη διεύθυνση marketing@cyfieldgroup.com και εμείς μόλις λάβουμε 
ειδοποίηση ότι μας έχετε γνωστοποιήσει την ανάκληση της συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα στοιχεία σας για το σκοπό 
ή τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά συμφωνήσατε, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική πρόνοια ή λόγος ασφαλείας για τον οποίον δεν 
μπορούμε να διαγράψουμε τα στοιχεία σας. Εάν δεν συνεργαστείτε ώστε να μας αναφέρετε τις ανάλογες πληροφορίες όταν σας ζητηθεί, 
δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό και να διεκδικήσετε την υποψηφιότητα σας.

Συγκατάθεση / Υπογραφή

Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι ορθά, έχοντας υπόψη τις νομικές συνέπειες από την πα-
ροχή ψευδών ή παραποιημένων στοιχείων, για τις οποίες έχω ενημερωθεί. 

Ονοματεπώνυμο:  ........................................................................................................................................................................................

Ημερομηνία  ...........................................................


