Όροι και Προϋποθέσεις ΜΤΝ Innovation Challenge Contest:

1. Η MTN Cyprus Ltd (“MTN”) διοργανώνει τον ΜΤΝ Innovation Challenge 2
διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος αφορά νέες επιχειρηματικές ιδέες στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνών και πληροφορικής και οι οποίες
εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες της Εκπαίδευσης, Τουρισμού και
Επιχειρησιακής παραγωγικότητας.
2. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 5η Ιουνίου 2015
Σεπτεμβρίου 2015.

και θα λήξει στις 30

Στάδια Διαγωνισμού
3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε πέντε υποχρεωτικά στάδια.
4. Πρώτο Στάδιο-Υποβολή Αιτήσεων
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή από την ημερομηνία
έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Η δήλωση συμμετοχής θα
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.mtn-ic.com.cy.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα επιλεχθούν για να συμμετέχουν στην επόμενη φάση
του διαγωνισμού θα είναι μόνο όσων η ιδέα τους για ανάπτυξη λογισμικού
εμπίπτει κάτω από μια εκ των τριών κατηγοριών: Εκπαίδευση, Τουρισμός,
Επιχειρησιακή Παραγωγικότητα.
Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή της φόρμας από το διαγωνιζόμενο, αυτός δε
δικαιούται να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο της φόρμας.
5. Δεύτερο Στάδιο-Υποβολή Ιδεών
Οι συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν σε αυτή τη φάση,
καλούνται να αποστείλουν την επιχειρηματική τους ιδέα από την 1η Ιουλίου
2015 μέχρι 31 Ιουλίου 2015 μέσω της ιστοσελίδας www.mtn-ic.com.cy. Όλες
οι απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν περιγράφονται
εκτενώς στην ηλεκτρονική φόρμα.
Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή της φόρμας από το διαγωνιζόμενο, αυτός δε
δικαιούται να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο της φόρμας.
6. Τρίτο Στάδιο-Ανάδειξη 3 πρώτων Νικητών

Μετά την επιτυχή συμπλήρωση των δυο πρώτων σταδίων όπως περιγράφονται
πιο πάνω, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική
τους ιδέα στην επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες επιχειρηματίες
και ακαδημαϊκούς της Κύπρου και του εξωτερικού καθώς και από εκπροσώπους
της ΜΤΝ. Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των ιδεών, θα προχωρήσει στην
επιλογή των τριών καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών.
Κριτήρια για την επιλογή θα είναι τα ακόλουθα:
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι νεοσύστατες ομάδες ή/και εταιρείες με
ενεργή δραστηριότητα λιγότερη από δύο χρόνια.
- Η διαφορετικότητα και η μοναδικότητα της επιχειρηματικής ιδέας.
- Η διάρκεια ζωής του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας και η προσαρμοστικότητά
του στις συνθήκες της αγοράς.
- Η δυνατότητα χρήσης και εφαρμογής του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας μέσω
της ΜΤΝ.
- το τελικό προϊόν της επιχειρηματικής ιδέας / σχεδίου θα πρέπει να είναι
λογισμικό για μια web/mobile εφαρμογή ή μια υπηρεσία, με προαιρετική χρήση
της SDP πλατφόρμας (Service Delivery Platform) με τα χαρακτηριστικά της
όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.mtn-ic.com.cy.
Σε αυτό στάδιο οι τρείς επιλεχθέντες θα κερδίσουν από €5.000 ο καθένας. Το
δώρο αυτό θα δοθεί ένα μήνα μετά την ανακήρυξη των τριών νικητών, αφού
οι νικητές έχουν προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού και αφού
συμπληρωθεί και υπογραφεί δήλωση εμπιστευτικότητας. Οι νικητές δεν
μπορούν να μεταφέρουν ή να παραχωρήσουν τη νίκη τους ή το δώρο τους σε
οποιοδήποτε άλλο μέρος. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν είναι
σε θέση να προχωρήσει με την εφαρμογή της επιχειρηματικής του ιδέας, τότε
η ΜΤΝ θα προχωρήσει με τον πρώτο επιλαχόντα και το δώρο των €5.000 θα
δοθεί στον τελευταίο. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να πάρει πίσω το
δώρο των €5.000 από το νικητή εφόσον ο τελευταίος δεν προχωράει με την
εφαρμογή της επιχειρηματικής του ιδέας.
7. Τέταρτο Στάδιο-Εφαρμογή Ιδεών.
Κατά το τέταρτο στάδιο του διαγωνισμού, οι τρεις επιλεχθέντες θα
προχωρήσουν στην υλοποίηση της ιδέας τους. Στην περίπτωση που
οποιαδήποτε από τις τρεις ομάδες επιλέξει να προχωρήσει με την εφαρμογή της
επιχειρηματικής τους ιδέας στην SDP πλατφόρμα (Service Delivery Platform) η

ΜΤΝ θα παραχωρήσει στην ομάδα συσκευή για πρόσβαση στην SDP πλατφόρμα
μέσω δικτύου Wi-Fi ή καλωδίου Ethernet από τις εγκαταστάσεις της ομάδας. Η
ομάδα θα έχει δικαίωμα χρήσης της συσκευής μόνο κατά τη διάρκεια του
τέταρτου σταδίου της υλοποίησης και είναι υποχρεωμένη να την επιστρέψει
στην ΜΤΝ μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής. Η SDP πλατφόρμα και η
συσκευή που θα δοθεί ανήκουν στην ΜΤΝ και η τελευταία θα δίνει περιορισμένο
δικαίωμα χρήσης της στους επιλεχθέντες.
Σε περίπτωση που οι επιλεχθέντες χρησιμοποιήσουνε τρίτα μέρη για την
ανάπτυξη και εφαρμογή της επιχειρηματικής τους ιδέας τότε θα πρέπει να
διασφαλίσουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα της εφαρμογής ή/και της
επιχειρηματικής ιδέας χωρίς ο εργολάβος της ανάπτυξης της εφαρμογής να
μπορεί να διεκδικεί οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα. Οι τρείς νικητές
οφείλουν να αποκαλύψουν τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου της εφαρμογής
προς την ΜΤΝ.
Οποιαδήποτε ζημιά ή και κόστος προκληθεί στην SDP πλατφόρμα ή στη
συσκευή “Broad Band in a Box” ή στη δοκιμαστική κάρτα SIM , οι επιλεχθέντες
οφείλουν να αποζημιώσουν πλήρως την ΜΤΝ.
8. Πέμπτο Στάδιο-Παρουσίαση Εφαρμογής και Ανάδειξη Νικητή
Οι τρεις πιο πάνω επιλεχθέντες θα κληθούν να παρουσιάσουν την
επιχειρηματική τους ιδέα στην επιτροπή αξιολόγησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Αφού ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις των ομάδων, η επιτροπή θα αναδείξει τον
μεγάλο νικητή και θα δοθεί το μεγάλο βραβείο των €20.000 σε τελετή απονομής
που θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου 2015. Το προϊόν/υπηρεσία θα πρέπει να
είναι σε εμπορεύσιμο στάδιο που θα μπορεί να λανσαριστεί στο κοινό εφόσον η
ΜΤΝ το επιθυμεί και ο νικητής το εγκρίνει.
Εποπρόσθετες Προϋποθέσεις:
9. Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της ΜΤΝ καθώς και στη σύμφωνη γνώμη
του νικητή, αν το νικητήριο προϊόν/υπηρεσία θα λανσαριστεί στο κοινό ως
υπηρεσία της ΜΤΝ.
10.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι
Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι
εργαζόμενοι της εταιρείας ΜΤΝ καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού, οι
σύζυγοι και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
11.Κάθε συμμετέχων θα έχει δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Για
τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των

στοιχείων της αίτησης συμμετοχής καθώς και αποστολή ολοκληρωμένου
επιχειρηματικού σχεδίου.
12.Ο κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή
συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή αναληθής
συμπλήρωση στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει το δικαίωμα στην ΜΤΝ να
τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό.
13.Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών
ορίων όπως παρουσιάζονται πιο πάνω.
14.Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ή και εφαρμόσουν την επιχειρηματική τους ιδέα οπουδήποτε
αλλού ή και με οποιοδήποτε μέσο.
15.Οι συμμετέχοντες διατηρούν όλα τα πνευματικά τους δικαιώματα αναφορικά με
την επιχειρηματική τους ιδέα.
16.Κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι η επιχειρηματική του ιδέα
καθώς και η ανάπτυξη της εφαρμογής:
- Δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα το δικαίωμα της
προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου
- είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία,
ιδέα, όνομα, κ.τ.λ τρίτου.
17.Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη
δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που
περιέχουν προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας περιεχόμενο,
περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της ΜΤΝ.
18.Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και
εξουσιοδότηση στην ΜΤΝ για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των
αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, internet, YOUTUBE, facebook και
λοιπών social media, των ιστοσελίδων www.mtn.com.cy, www.mtn-ic.com.cy
(είτε ως trailer, είτε αυτούσιo), του δικτύου καταστημάτων της ΜΤΝ, σε γήπεδα
και άλλους δημόσιους χώρους (για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών), η
δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο
συναίνεση και εκχώρηση των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Έτσι, η
ΜΤΝ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και
δημοσιεύσει για διαφημιστικούς
σκοπούς
το
ονοματεπώνυμο
των
Συμμετεχόντων , φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με το Διαγωνισμό για
διαφημιστικούς σκοπούς.
19.Η ΜΤΝ δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας
του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής του Διαγωνισμού),

ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.mtn.com.cy,
www.mtn-ic.com.cy, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης
αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
20.Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε
διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, υποβάλλεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας.
21.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και
συμμόρφωση των παρόντων όρων.

