
Σ’ ευχαριστούµε...
που στηρίζεις την ανέγερση του πρώτου Ronald McDonald House® στην Κύπρο.

Thank you...
for supporting the development of the first Ronald McDonald House® in Cyprus.
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VW POLO TREND 1.0
WIN!



Terms and Conditions - Όροι και Προϋποθέσεις:

• All proceeds from this activation will be donated solely to RMHC Cyprus. • By purchasing this Raffle, you accept the Terms and Conditions of this activation organized and executed by RMHC Cyprus • Raffle tickets will be sold as from 
November 1st 2020 up until April 20th 2021 • Incomplete entries or those that are not in accordance with the entry instructions will not be accepted. • The winner will receive a brand-new VW POLO TREND 1.0  • The prize should be collected 
by the winner from Unicars Ltd, Nicosia • The draw will take place on April 23rd, 2021 • The winner will be notified as soon as the draw is complete via telephone • The winner must provide a valid ID upon collection of the prize
• In the case that the winner is not traceable within a period of 30 days then RMHC Cyprus has the right to repeat the draw • The prize cannot be exchanged for cash, goods or services. • The winner may be required to take part in publicity 
relating to the activation and by agreeing to the Terms and Conditions accepts any and all activities entailed. • RMHC Cyprus employees, RMHC Cyprus Board members as well as members of their immediate families are not entitled to 
participate in this draw. • All personal data will be collected solely for the purpose of this activation, and no data will be kept or used post of the winner receiving the prize • RMHC Cyprus has the right to change the activation dates at any 
point in time without prior notice.

• Όλα τα έσοδα που θα ληφθούν από την παρούσα ενέργεια, θα διατεθούν αποκλειστικά στο RMHC Κύπρου. • Με την αγορά αυτού του λαχνού, αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας ενέργειας που διοργανώνεται και 
εκτελείται από το RMHC Κύπρου. • Οι λαχνοί θα πωλούνται από την 1η Νοεµβρίου 2020 έως την 20η Απριλίου 2021. • Οι ελλιπείς καταχωρήσεις ή αυτές που δεν είναι σύµφωνες µε τις αναγραφόµενες οδηγίες δε θα γίνονται αποδεκτές
• Ο νικητής θα λάβει ένα καινούριο VW POLO TREND 1.0 • Το έπαθλο θα πρέπει να παραληφθεί από το νικητή από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας Unicars Ltd, στη Λευκωσία. • Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 23η Απριλίου 2021.
• Ο νικητής θα ειδοποιηθεί µόλις ολοκληρωθεί η κλήρωση µέσω τηλεφώνου. • Ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει την έγκυρη ταυτότητα του κατά την παραλαβή του βραβείου. • Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εντοπιστεί εντός 30 ηµερών, 
τότε το RMHC Κύπρου, έχει το δικαίωµα να επαναλάβει την κλήρωση • Το έπαθλο δεν µπορεί να ανταλλαχθεί µε µετρητά, αγαθά ή υπηρεσίες. • Ο νικητής µπορεί να κληθεί να συµµετάσχει σε διάφορες δηµοσιεύσεις που σχετίζονται µε την 
παρούσα ενέργεια, και συµφωνώντας µε τους Όρους και Προϋποθέσεις νοείται ότι αποδέχεται οποιεσδήποτε και όλες τις συναφείς δραστηριότητες. • Οι υπάλληλοι του RMHC Κύπρου, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του RMHC 
Κύπρου καθώς και τα µέλη των άµεσων οικογενειών τους δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αυτή την κλήρωση. • Όλα τα προσωπικά δεδοµένα θα συλλεχθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας και δε θα 
διατηρηθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν µετά την παραλαβή του βραβείου από το νικητή. • Το RMHC Κύπρου έχει το δικαίωµα να αλλάξει τις ηµεροµηνίες της παρούσας ενέργειας ανά πάσα στιγµή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

Ronald McDonald House Charities® of Cyprus (RMHC®) is a registered charity organization (Register No. 349) operating in Cyprus since 2014 with the aim of creating, finding and supporting actions and programs, which directly 
improve the health and well-being of children and their families. This campaign is taking place in accordance with the law on conducting fundraising activities (L.68) / 2014 (Article 5). Licence No. - Nicosia: A/A:47/2020.
50.000 raffle tickets have been issued.

Το Ronald McDonald House Charities® Κύπρου (RMHC®) είναι εγγεγραµµένο φιλανθρωπικό ίδρυµα (Αρ. Μητρώου 349) που δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2014 µε στόχο τη δηµιουργία, εξεύρεση και υποστήριξη δράσεων και 
προγραµµάτων που βελτιώνουν άµεσα την υγεία και την ευηµερία των παιδιών και των οικογενειών τους. Η εκστρατεία διεξάγεται βάσει του Περί ∆ιενέργειας Εράνων Νόµου 68 (Ι) 2014 ( Άρθρο 5). Αρ. Άδειας - Λευκωσία: A/A:47/2020. 
Θα διατεθούν 50.000 λαχνοί.

Επικοινωνήστε µαζί µας • Contact us: 97 605 267 | info@rmhc.org.cy  | www.rmhc.org.cy          @RMHCCyprus 


