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Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
Απρίλιος 2022 
 

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Robotex Cyprus 22 
 
O Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) διοργανώνει τον 5ο Παγκύπριο 
Διαγωνισμό  Ρομποτικής Robotex που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2022 στο 
Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Το Robotex Cyprus 22 απευθύνεται σε ομάδες μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων , η συμμετοχή είναι δωρεάν 
και οι νικήτριες ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν στο Robotex International 2022 στο Ταλλίν της Εσθονίας. 
Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για το κοινό και για τους φίλους της εκπαιδευτικής ρομποτικής, εάν το 
επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες. 
 
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε: 

 
(Α) Στην Επιστημονική Επιτροπή (Ομάδα Κριτών) της διοργάνωσης. 

• Συμμετοχή ως κριτής/διαιτητής σε μία ή περισσότερες από τις εκδηλώσεις  της φετινής 
διοργάνωσης 

• Συμμετοχή σε διαδικτυακές ή/και φυσικές ενημερωτικές συναντήσεις  για την εξέλιξη των 
εργασιών της διοργάνωσης  

• Μελέτη και κατανόηση των κανονισμών διεξαγωγής της πρόκλησης η οποία θα σας ανατεθεί 
ή 

 
(Β) Στην Οργανωτική Επιτροπή (Ομάδα εθελοντών) της διοργάνωσης. 

• Συμμετοχή ως εθελοντής/τρια  σε μία ή περισσότερες από τις ημέρες της φετινής διοργάνωσης 
• Συμμετοχή σε διαδικτυακές ή/και φυσικές ενημερωτικές συναντήσεις  για την εξέλιξη των 

εργασιών της διοργάνωσης  
• Στελέχωση των σημείων εγγραφής των συμμετεχόντων στη διοργάνωση 
• Χειρισμό του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της διοργάνωσης 
• Διατήρηση της τάξης στο χώρο της διοργάνωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς 
• Συνοδεία των παικτών στο χώρο των διαγωνισμών 
• Επίβλεψη του τεχνικού ελέγχου των ρομπότ 
• Δικτύωση με άλλα άτομα, φοιτητές και επαγγελματίες με ενδιαφέρον στην τεχνολογία. 

 
Παρακαλώ σημειώστε ότι τα ονόματα των μελών της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 
ανακοινώνονται επίσημα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Ο Σύνδεσμος θα εκδώσει για τα μέλη της 
επιτροπής ειδικό πιστοποιητικό και αν το επιτρέπουν τα εκάστοτε μέτρα, θα διοργανώσει εκδήλωση μετά την 
ολοκλήρωση της διοργάνωσης. 
 
Δηλώστε συμμετοχή: 
Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη διοργάνωση ως κριτής-μέλος της επιστημονικής επιτροπής ή 
εθελοντής-μέλος της οργανωτικής επιτροπής παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου  στο τηλ. 22340542 και στο 
c_papamiltiadou@ccs.org.cy.  
 
Θα χαρούμε να συνεργαστούμε στο Robotex Cyprus 22! 
 
Με εκτίμηση, 
 
Χριστίνα Παπαμιλτιάδου 
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων 
Cyprus Computer Society 
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