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Ιωάννα Παρασκευοπούλου
Εθνική Συντονίστρια EWoS
Λειτουργός Ευρωπαϊκών &
Διεθνών Υποθέσεων

Τελευταία ενημέρωση

❖ Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της επίσημης έναρξης της
Εβδομάδας στη Βιέννη.
- 22 Σεπτεμβρίου αντί 23
- Ακύρωση του live-streaming και της συμμετοχής της Κύπρου

❖ Πανευρωπαϊκή Δράση #Be Active Night, 29 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Ευρώπης, Λάρνακα
❖ Ευρωπαϊκά Βραβεία #BeActive
Παραμένουν οι ίδιες κατηγορίες όπως και πέρσι
❖ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σε
εφαρμογή από τις 25/5/2018

Διαγωνισμοί

1. #BeActive Challenge
Διάρκεια: 2 Ιουλίου - 12 Αυγούστου 2018

Στόχος: Να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει όλους τους πολίτες (13 ετών και άνω)
να αθλούνται.
Πως θα συμμετάσχετε στο διαγωνισμό:
1.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://bit.ly/BePartOfTheBeActiveCommunity

2.

Φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση του challenge.

3.

Ανάρτηση της φωτογραφίας ή του βίντεο στο Instagram, ή/και στο Twitter
χρησιμοποιώντας απαραίτητα το #BeActive

1. #BeActive Challenge
Challenges

Ημερ.

Τι θα πρέπει να απεικονίζει η φωτογραφία
ή το βίντεο;

1 νικητής
/challenge

Ανακοίνωση

The Haka

2 – 15/7

Παραλλαγή του χορού Χάκα (τελετουργικός
πολεμικός χορός των Μαροί) ο οποίος
συνοδεύεται από κραυγή
https://www.instagram.com/p/Bkz1IKVnZJZ/?t
aken-by=beactivecyprus

18 Ιουλίου

The Fruit Lift

9 - 22/7

Σήκωμα φρούτου αντί για βάρη

25 Ιουλίου

The Race

16 – 29/7

Αγώνας δρόμου με καρέκλα γραφείου

1 Αυγούστου

The Selftree

23/7 – 5/8

Selfie με ένα ωραίο δέντρο που βρίσκεις
κάνοντας πεζοπορία ή περπάτημα ή τρέξιμο

8 Αυγούστου

The Green Shot

30/7 – 12/8

Πέταγμα σκουπιδιών σε κάδο απορριμμάτων

16 Αυγούστου

Overall winner

20 Αυγούστου

2. Διαγωνισμoί στο Instagram

1. #BeActive Cover
Πρόσθεσε το #BeActive cover στο προσωπικό
σου προφίλ για όσο διαρκεί ο διαγωνισμός.
Κάνε tag φιλους και κέρδισε.
2. Fill in the blank contest
I want to #BeActive by... τίτλος
Απάντηση και στα ελληνικά: Tag your friends
on comments

Διάρκεια Διαγωνισμών: 14 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου

3. Διαγωνισμός στο Facebook
#BeActive Photoframe
Πρόσθεσε το photoframe #BeActive στη
φωτογραφία του προφίλ σου για όσο διαρκεί
ο διαγωνισμός. (check the attachment)

3. Εθνικός Διαγωνισμός #BeActive 2018
4 Κατηγορίες Βραβείων:
1. #BeActive @ Educational Sector Award
2. #BeActive @ Local Level Award
3. #BeActive @ Clubs and Fitness Centers Award
4. #BeActive Award @ the Multiplier organized the largest number
of events

Θα δοθούν 3 βραβεία για κάθε κατηγορία

Βραβεία: Action Cameras, Cameras, Tablets, κ.α.

Προβολή

Branding

Label

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ή European Week of Sport

Hashtag
Χρηματοδότηση

Η πρωτοβουλία και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Erasmus + της Ευρωπαϊκή Επιτροπής

Συντονιστικός
Φορέας

Ο ΚΟΑ αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για τη
διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο

Χορηγοί &
Υποστηρικτές
Επικοινωνίας

Tbc.

Social Media

❖ BeActive - Cyprus accounts:

Χορηγοί Επικοινωνίας

Η χορηγία περιλαμβάνει:
1. Δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού την περίοδο 23 – 30 Σεπτεμβρίου
2018.
2. Δωρεάν προβολή του τηλεοπτικού σποτ της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού
2018 διάρκειας 15΄΄.
3. Φιλοξενία σε τηλεοπτικές εκπομπές για παρουσίαση και ενημέρωση των πολιτών για
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.
4. Δωρεάν δημοσίευση δελτίων Τύπου και προβολή banners για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Αθλητισμού στην ιστοσελίδα του ομίλου.

Yποστηρικτές και online χορηγοί επικοινωνίας

Η χορηγία περιλαμβάνει:
1.

Δημοσιογραφική κάλυψη των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού την περίοδο 23 – 30 Σεπτεμβρίου 2018.

2.

Δωρεάν δημοσίευση δελτίων Τύπου και προβολή banners για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Αθλητισμού στις ιστοσελίδες του ομίλου σας.

Διαφημιστικό Υλικό

Ψηφιακό Υλικό:




Αφίσες (templates)
web-banners
Λογότυπα

Διαφημιστικά δώρα
Banners (1 banner σε κάθε κύριο διοργανωτή)
Small banners #BeActive
Τ-Shirts (θα δοθούν στους διοργανωτές)
Bandanas
Caps
Βραχιόλια Σιλικόνης
Βeauty bags
Anti-stress balls
Αυτοκόλλητα
Lanyards
κ.α.


Σημειώνεται τα διαφημιστικά δώρα που θα δοθούν έχουν συμβολικό
χαρακτήρα. Κατά συνέπεια ο αριθμός τους δεν θα καλύπτει όλο τον
αριθμό των συμμετεχόντων και των διοργανωτών.

Προϋπολογισμός Δράσεων

Προϋπολογισμός 2018
Ο ΚΟΑ θα καλύψει τα ακόλουθα έξοδα:
Ετοιμασία και αγορά και προμήθεια διαφημιστικού υλικού EEA (banners, t-shirts και
αναμνηστικά δώρα)

1.

Μερική κάλυψη της διεξαγωγής των διαφόρων ειδών δράσεων της ΕΕΑ (δες αναλυτικό
πίνακα στην επόμενη σελίδα) δεδομένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

2.

➢

➢

➢

➢

Διεξαγωγή της/των δράσης/ων με βάση τον πίνακα

Η προβολή και διαφήμιση της/των δράσης/ων έγινε με βάση τις οδηγίες που
έχουν δοθεί.
Προσκόμιση του τιμολογίου για κάθε δαπάνη το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του
ΚΟΑ. Το συνολικό ποσό των τιμολογίων να ΜΗΝ ξεπερνά το όριο του ποσού που
θα καλύπτει ο ΚΟΑ για το κάθε είδος χρηματοδότησης.
Προσκόμιση οπτικού υλικού από την πραγματοποίηση της δράσης (π.χ.
αφίσα/flyer/φωτογραφίες/βίντεο/δημοσιεύσεις)

Εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο ΚΟΑ θα προχωρεί στην εξόφληση των

δικαιούχων

Πίνακας Κάλυψης Δαπανών
για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (1/2)
Είδος Δράσης

#BeActive Sport Village
1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) για
τη διοργάνωση 1 δράσης

Α. Αθλητική Δράση EEA
1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) για
τη διοργάνωση 1 δράσης
Β. Αθλητική Δράση EEA
1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) για
τη διοργάνωση 2 δράσεων

Συνολικό Κόστος
Κάλυψης
δράσης/δράσεων
€
≤1.000
(συμπερ. ΦΠΑ)

≤ 200
(συμπερ. ΦΠΑ)
≤ 350
(συμπερ. ΦΠΑ)

Είδος Εξόδων
που καλύπτονται

Ενοικίαση περιπτέρων, τεντών, σκηνής,
εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers,
εξοπλισμός (π.χ. αθλητικός), μικροφωνική,
ασθενοφόρο/medical services,
βιντεογράφιση, φωτογράφος, νερά, χυμοί,
σάντουιτς
Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers,
εξοπλισμός (π.χ. αθλητικός), μικροφωνική,
φωτογράφος, νερά, χυμοί, σάντουιτς
Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers,
εξοπλισμός (π.χ. αθλητικός), μικροφωνική,
φωτογράφος, νερά, χυμοί, σάντουιτς

Πίνακας Κάλυψης Δαπανών
για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (2/2)
Είδος Δράσης
Γ. Αθλητική Δράση EEA
1 Φορέας (κύριος
διοργανωτής) για τη
διοργάνωση 3 δράσεων
Δ. Αθλητική Δράση EEA
1 Φορέας (κύριος
διοργανωτής) για τη
διοργάνωση 4 δράσεων
Δ. Αθλητική Δράση EEA
1 Φορέας (κύριος
διοργανωτής) για τη
διοργάνωση 5 δράσεων
Ημερίδα/Συνέδριο EEA

Είδος Εξόδων
Συνολικό Κόστος Κάλυψης
που καλύπτονται
δράσης/δράσεων €
≤ 450
Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός (π.χ.
(συμπερ. ΦΠΑ)
αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, νερά, χυμοί,
σάντουιτς
≤ 600
(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός (π.χ.
αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, νερά, χυμοί,
σάντουιτς

≤ 700
(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός (π.χ.
αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, νερά, χυμοί,
σάντουιτς

≤ 550
(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών, roll-up, banner, προσκλήσεων,
παρουσιάσεων, flyers, folders, pads, διπλώματα,
μικροφωνική, βιντεογράφιση, νερά, χυμοί, σάντουιτς

Επόμενες Ενέργειες

Επόμενες Ενέργειες

Χρήση templates αφισών

Από 23 Ιουλίου

Εγγραφή των δράσεων

μέχρι και τις 31 Αυγούστου

Εγγραφή των δράσεων από τα
Σχολεία & Πανεπιστήμια

μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ιωάννα Παρασκευοπούλου
Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: + 357 22897204
Email: paraskevopoulou.j@sportskoa.org.cy
www.cyprussports.com

