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Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και τα δημόσια και ιδιωτικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
-

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Frederick
UCLan Cyprus

έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για την απονομή Βραβείου Δημιουργικής
Επικοινωνίας που θα δοθεί μετά από τη διεξαγωγή σχετικού Διαγωνισμού το 2018.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Το ΓΤΠ αναλαμβάνει:
(α) Να προκηρύξει και να καθορίσει το θέμα διαγωνισμού Δημιουργικής Επικοινωνίας
με σκοπό την προώθηση ενός συγκεκριμένου μηνύματος στο κοινό με ευφάνταστο και
δημιουργικό τρόπο.
(β) Να ορίσει επταμελή επιτροπή για αξιολόγηση και επιλογή των τριών καλύτερων
συμμετοχών. Τα βραβεία θα απονεμηθούν ως ακολούθως: πρώτο βραβείο 1.000
ευρώ, δεύτερο βραβείο 750 ευρώ και τρίτο βραβείο 500 ευρώ.
(γ) Να οργανώσει, να καλύψει δημοσιογραφικά και φωτογραφικά και να προβάλει στα
ΜΜΕ την τελετή βράβευσης.
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Άρθρο 2
Τα προαναφερθέντα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου αναλαμβάνουν:
(α) Να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με εργασίες των φοιτητών τους που να μην
υπερβαίνουν τις πέντε.
(β) Να καταθέσουν τις εργασίες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό εντός των
χρονικών πλαισίων που θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των
ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Άρθρο 3
Η συνεργασία, σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο, θα συνεχίσει μέχρι και την παρέλευση
30 ημερών από την παράδοση γραπτής ειδοποίησης από οποιοδήποτε από τα μέρη
του Μνημονίου, όπου θα καταγράφεται η πρόθεσή του να τερματίσει την ισχύ του
παρόντος Μνημονίου. Νοείται πως η συνεργασία για τα θέματα που άρχισαν πριν από
την αποστολή της γραπτής ειδοποίησης θα συνεχίσει και μετά την πάροδο των 30
ημερών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Το παρόν μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφτηκε στη Λευκωσία την …………………..
2017 σε 14 πρωτότυπα αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα.

----------------------------------------

-----------------------------------------

Σοφία Α. Μιχαηλίδου

Όνομα:

Διευθύντρια

Tίτλος:

Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:

Σφραγίδα

