ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College), σε συνεργασία
με το Newsbeast, πραγματοποιεί διαγωνισμό υποτροφιών σε προγράμματα επαγγελματικής
εξειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου (διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του ενός έτους).
Δώρα:
1. Μία (1) υποτροφία 100%, στον τομέα της επιλογής του νικητή, συνολικής αξίας έως 4.500€
2. 40% επιδότηση στα δίδακτρα σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή
•

Για τα προγράμματα με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, η υποτροφία εκπαίδευσης και η επιδότηση
αφορούν στα δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών, χωρίς προϋποθέσεις και μεταφέρονται στα επόμενα
έτη, με την προϋπόθεση ελάχιστης βαθμολογικής επίδοσης έτους με Μ.Ο. 65% ή ισοδύναμο.

•

Από την προσφορά εξαιρούνται τα application fees, τα fees των Φορέων Πιστοποίησης & Αποφοίτησης,
όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος. Ειδικότερα για το πρόγραμμα Executive Diploma in Shipping,
εξαιρούνται τα fees Πιστοποίησης Internal Auditor ISM-ISPS-MLC, από τον Ευρωπαϊκό Νηογνώμονα DNVGL.

•

Προϋπόθεση για τη χρήση της υποτροφίας και της επιδότησης στα επιλεγμένα προγράμματα σπουδών,
είναι να πληρούνται οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

•

Η υποτροφία και η επιδότηση ισχύουν για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21.

Ρητά διευκρινίζεται ότι:
•

Ως διάρκεια για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία του
Mediterranean College, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00μμ.

•

Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Mediterranean College & του
Newsbeast, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές του Mediterranean
College, που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα
ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.

•

Η επικοινωνία με τον νικητή για τη χρήση και παραλαβή του δώρου θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms από το Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν
δηλώσει.

•

Εάν ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή δεν αποδεχτεί το δώρο εντός 2
εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί ότι κέρδισε, μέσω email ή τηλεφωνικά, θα
επιλεχθεί άλλος νικητής.

•

Η υποτροφία εκπαίδευσης και η επιδότηση είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε
δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

•

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού ή
αλλαγής των δώρων του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, με
αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων
σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει αντίκειται με οποιοδήποτε
τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής,
ή/και προσβάλλει την εικόνα του Διοργανωτή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα
ήθη και έθιμα, κ.λ.π.

