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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 

Η παρούσα συμφωνία γίνεται μεταξύ της εταιρείας μας (ΧΟΡΗΓΟΣ), με στοιχεία όπως έχουν 

καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα 

αναφορικά με την παρούσα συμφωνία από το άτομο που έχει πιο πάνω δηλωθεί ως 

εκπρόσωπος, και της εταιρείας Cubix Minds Events Ltd (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) και η οποία 

εκπροσωπείται νόμιμα αναφορικά με την παρούσα, από την κ. Λουίζα Παλλούρα. 

  

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ έλαβε την απόφαση να επιχορηγήσει τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ σχετικά με την εκδήλωση 
“24ο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο” που ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ διοργανώνει στις 20/11/2021 
εκ μέρους της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. 
 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ αποδέχεται την επιχορήγηση της πιο πάνω εκδήλωσης της από το 
ΧΟΡΗΓΟ, και ως εκ τούτου συμφωνούνται τα ακόλουθα: 
 

 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 
 

• Συμφωνείται ότι ο ΧΟΡΗΓΟΣ θα καταβάλει προς τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ τα ποσά που έχει 
αναλάβει σύμφωνα με την ηλεκτρονική αίτηση που έχει συμπληρώσει, για την  
προβολή του  στην εκδήλωση που διοργανώνει ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ που αφορά το 24ο 
Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 
20/11/2021. 
 

• Συμφωνείται ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ θα προβεί στην προβολή του λογοτύπου του 
ΧΟΡΗΓΟΥ στα ηλεκτρονικά μέσα που θα δημιουργηθούν και θα κυκλοφορήσουν για 
τους σκοπούς της προβολής της εκδήλωσης, με όλες τις λεπτομέρειες όπως αυτές 
έχουν επιλεγεί και περιγράφονται στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση και η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. 
 

• Συμφωνείται ότι το ήμισυ του ποσού της επιχορήγησης θα καταβληθεί από το 
ΧΟΡΗΓΟ στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας. Το απομένον 
υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί όχι αργότερα από την 30/9/2021. 

 
• Συμφωνείται ότι ο ΧΟΡΗΓΟΣ αποδέχεται την ταυτόχρονη προβολή στην εκδήλωση 

και άλλων εταιρειών/χορηγών που πιθανόν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους να 
θεωρούνται ανταγωνιστικά προς τα δικά του. 
 

• Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η ΕΚΔΗΛΩΣΗ δεν πραγματοποιηθεί για 
οποιοδήποτε λόγο εκτός από λόγους ανωτέρας βίας (ACT OF GOD), ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
θα υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που της καταβλήθηκε από το ΧΟΡΗΓΟ. 

 

• Συμφωνείται ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ δεν θα αναλάβει την ευθύνη για τυχόν ακυρώσεις 
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χορηγιών. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέχρι και τις 30/9/21, η Cubix Minds 
Events διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης του 25% της συνολικής χορηγίας. Σε 
περίπτωση που η ακύρωση πραγματοποιηθεί μετά τις 1/10/21, Η Cubix Minds Events  
έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το 100% του συνόλου της χορηγίας, εκτός εάν 
βρεθεί αντικαταστάτης για το αντίστοιχο ποσό χορηγίας. 

 
• Συμφωνείται ότι δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή των όρων της παρούσας, εκτός 

εάν συμφωνήσουν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

• Συμφωνείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία προκύψει 
δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, αρμόδια δικαστήρια για επίλυση/εκδίκαση της, 
θα είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Λευκωσίας. 

 
• Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του ΧΟΡΗΓΟΥ και τ ου 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, θα γίνεται στις διευθύνσεις, τηλέφωνα και φαξ που έχουν καταχωρηθεί 
πιο πάνω και: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 54227, 5040 Λεμεσός  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 70004464 
ΦΑΞ: +357 25 108328 
 

• Συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. 
 

• Επιπλέον, συμφωνείται ότι ο ΧΟΡΗΓΟΣ αποδέχεται τους ακόλουθους όρους 
συμμετοχής  
 

 
Όροι Συμμετοχής: 

• Οι χορηγοί θα λαμβάνουν τα οφέλη που περιλαμβάνονται στη χορηγία τους, μόνο 
εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η πλήρης εξόφληση της πληρωμής μέχρι την 30η 
Σεπτεμβρίου 2021. 

• Για όλες τις χορηγίες που περιλαμβάνουν προωθητικό βίντεο (Χρυσός Χορηγός, 
Ασημένιος Χορηγός, Χορηγός, Χορηγός Επικοινωνίας), οι εταιρείες-Χορηγοί θα 
πρέπει να παραχωρήσουν το βίντεο σύμφωνα με τις τεχνικές προϋποθέσεις και 
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τεθούν από την Cubix Minds. 

• Οι χορηγοί θα λαμβάνουν τα προαναφερόμενα οφέλη, μόνο εφόσον έχει 
επιβεβαιωθεί η πλήρης εξόφληση της πληρωμής μέχρι την 30/9/21. Οι χορηγοί θα 
είναι υπεύθυνοι για να παραδώσουν όλα τα προϊόντα που θα επιχορηγήσουν εντός 
των χρονικών πλαισίων και των οδηγιών που θα δοθούν από την Cubix Minds Events. 

• Για όλες τις χορηγίες που περιλαμβάνουν προωθητικό βίντεο, οι εταιρείες-Χορηγοί 
θα πρέπει να παραχωρήσουν το βίντεο σύμφωνα με τις τεχνικές προϋποθέσεις και 
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τεθούν από την Cubix Minds. 

• Οι Χορηγοί πρέπει να παρέχουν αντίγραφα των λογοτύπων/σημάτων τους μέσα στα 
χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τη Cubix Minds Events, σε μορφή PDF, .jpg 



24ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

3 
 

και υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 300dpi. Σε εναλλακτική περίπτωση, η 
διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την καταχώρηση λογοτύπων στο 
διαφημιστικό υλικό. 

• Η Cubix Minds Events δεν θα αναλάβει την ευθύνη για τυχόν ακυρώσεις χορηγιών. 
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέχρι και τις 30/09/21, η Cubix Minds Events 
διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης του 25% της συνολικής χορηγίας. Σε περίπτωση 
που η ακύρωση πραγματοποιηθεί μετά τις 01/10/21, θα ισχύσει η πολιτική 
ακυρώσεων που αναφέρεται στο συμφωνητικό χορηγίας. 
 
Όροι Δορυφορικών Συμποσίων: 

• Οι χορηγοί των δορυφορικών συμποσίων θα πρέπει να ενημερώσουν το διοργανωτή 
μέχρι τις 30/09/21 για τα στοιχεία του ομιλητή και τον τίτλο της ομιλίας τους. Θα 
αποσταλούν στον ομιλητή οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν για την βέλτιστη απόδοση της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της 
ζωντανής ομιλίας. Για το σκοπό αυτό θα προγραμματιστεί πρόβα ομιλίας μερικές 
ημέρες πριν το συνέδριο, με σκοπό την σωστή καθοδήγηση των ομιλητών και τον 
τεχνικό έλεγχο. Η τελική παρουσίαση του ομιλητή θα πρέπει να σταλεί σε μορφή 
Power Point αυστηρώς μέχρι τις 11/11/21. 
 


