
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MEDITERRANEAN COLLEGE 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

• Το Mediterranean College, το 1ο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο στην Ελλάδα,  
συνεχίζει τη συνεργασία του με το The MindTrap, το μεγαλύτερο Escape 
Room στην Ευρώπη!  

• Στο πλαίσιο αυτό, το Mediterranean College πραγματοποιεί διαγωνισμό για 
δύο (2) ολικές υποτροφίες (100%) σε Bachelor’s ή Μaster’s της επιλογής των 
νικητών.  

• Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) διαγωνισμοί που θα διεξάγονται ταυτόχρονα 
με τους εξής τρόπους: 
Διαγωνισμός Α: Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν φόρμα συμμετοχής 
στο φυσικό κατάστημα The MindTrap που θα επιλέξουν, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του παιχνιδιού τους (απαραίτητη η κράτηση δωματίου 
απόδρασης). 
Διαγωνισμός Β: Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν μέσω της επίσημης 
σελίδας του The MindTrap στο Facebook, όπου για τη συμμετοχή θα πρέπει: 
- Να κάνουν like στη σελίδες του The MindTrap & Mediterranean College. 
- Να γράψουν σε σχόλιο το προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 

θέλουν να ακολουθήσουν. 
- Να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα του 

Mediterranean College που θα βρίσκεται στο link: 
https://www.medcollege.edu.gr/themindtrap/  

• Εκτός από τους δύο μεγάλους νικητές, όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα λάβουν επιδότηση διδάκτρων 35% σε πρόγραμμα σπουδών του 
ενδιαφέροντός τους.   

• Οι υποτροφίες εκπαίδευσης και η επιδότηση διδάκτρων αφορούν στα 
δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών των νικητών. To 1Ο έτος αφορά σε full 
time πρόγραμμα Bachelor / part-time πρόγραμμα Master.  

• Από τις προσφορές εξαιρούνται τα fees του συνεργαζόμενων Βρετανικών 
Πανεπιστημίων (University of Derby, University of Wolverhampton, 
Manchester Metropolitan University), τα fees αποφοίτησης και πάσης 
φύσεως άλλα τέλη.  

• 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, καθώς και τα ανίκανα 
προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.  

• Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα 
επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά 
προτεραιότητας από την κλήρωση.  

• Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι  
υπάλληλοι του The MindTrap, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι 
σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.  

https://www.medcollege.edu.gr/themindtrap/


• Ως διάρκεια για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το χρονικό διάστημα από 
την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019  έως την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 στις 
21.00.  

• Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία του 
Mediterranean College, την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.  

• Η επικοινωνία με τους 2 νικητές αλλά και με τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό για τη χρήση των υποτροφιών και των επιδοτήσεων αντίστοιχα, 
θα γίνει τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το 
Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει. 

• Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται 
να ζητηθεί η αντικατάστασή τους. 

• Προϋπόθεση για τη χρήση των υποτροφιών στα προγράμματα σπουδών είναι 
οι νικητές να πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά. 

• Τα δώρα ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.   


