ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
•

H υποτροφία εκπαίδευσης σε Bachelor’s ή Master’s, αφορά στα δίδακτρα του
πρώτου έτους σπουδών του νικητή και βάσει καλών ακαδημαϊκών επιδόσεων (Μ.Ο
Βαθμολογίας 65%), δύναται να ισχύει και στα επόμενα έτη φοίτησής του.

•

Από την προσφορά, εξαιρούνται τα fees του συνεργαζόμενου Βρετανικού
Πανεπιστήμιου (University of Derby), τα application fees, τα fees Αποφοίτησης, όπως
και πάσης φύσεως άλλο τέλος.

•

Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι
του Mediterranean College, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους,
οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Mediterranean
College όπως και φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε άλλος έτος σπουδών, καθώς και
τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.

•

Ως διάρκεια για την εν λόγω ενέργεια ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα
27 Αυγούστου έως τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12:00.

•

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Mediterranean College τη Δευτέρα
10 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00. Εάν ο νικητής δεν αποδεχτεί την υποτροφία εντός 5
εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί ότι κέρδισε, θα
επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που θα αναδειχθούν κατά σειρά
προτεραιότητας από την κλήρωση.

•

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει με ανάρτηση σχετικού post στη σελίδα του
Mediterranean College στο facebook www.facebook.com/mediterraneancollege

•

Η επικοινωνία με το νικητή για τη χρήση της υποτροφίας θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms από το Mediterranean College, στα
στοιχεία που ο ίδιος έχει δηλώσει.

•

Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή της.

•

Προϋπόθεση για την χρήση της υποτροφίας στο επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών,
είναι ο νικητής να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό.

•

H υποτροφία ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

