ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 2020/2021
Πληροφορίες για φοιτητές του Intercollege Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικ.: 22842500

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤH ΑΠΟΦΟIΤΗΣΗΣ
Τελευταία
Προθεσμία
Δηλώστε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στην
Τελετή Αποφοίτησης συμπληρώνοντας την «Αίτηση
Συμμετοχής» στην ιστοσελίδα του Intercollege
www.intercollege.ac.cy

– Μαύρο παντελόνι ή φούστα
13 Ιουνίου 2021

ΧΡEΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΤHΣ ΑΠΟΦΟIΤΗΣΗΣ
Ενδυμασία αποφοίτων

Έκδοση Διπλώματος/Πτυχίου

€60.00

– Άσπρη μπλούζα ή πουκάμισο
– Μαύρα παπούτσια

Τζιν ρούχα και παπούτσια γυμναστικής δεν επιτρέπονται
Παραγγείλτε και προπληρώστε τις φωτογραφίες
πορτραίτου (προαιρετικό) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://agisilaou-spyrou.com/graduation-inter/
Παραλάβετε τη Στολή Αποφοίτησης από το
κατάστημα EUROJET, ή παραγγείλτε τη στολή σας
μέσω
της
ιστοσελίδας
της
εταιρείας
www.gownhirecyprus.com. Μπορείτε επίσης, να
παραγγείλετε τη στολή σας μέσω του καταστήματος και να σας αποσταλεί με Akis Express με αντικαταβολή. Σε περίπτωση που θα επισκεφθείτε το
κατάστημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο
22375050 (Λευκωσία) και 25353677 (Λεμεσό) για
διευθέτηση ραντεβού. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων «Ναυτική Επιστήμη» και «Ναυτική Μηχανική» θα λάβουν μέρος στην Τελετή Αποφοίτησης με
την επίσημη στολή τους.
Παρευρεθείτε στην Πρόβα Τελετής Αποφοίτησης

24 Ιουνίου 2021

18 Ιουνίου 2021

Η Πρόβα της Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Ιουνίου
2021 και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Δεν θα επιτραπεί η
συμμετοχή στην Τελετή Αποφοίτησης σε κανένα φοιτητή που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην Πρόβα της Τελετής Αποφοίτησης. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη.
Σημείο συνάντησης: Εξωτερικός χώρος του Εστιατορίου Gallery, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ώρα προσέλευσης 17:30 ακριβώς.
Παραλάβετε την πρόσκληση σας για την Τελετή Αποφοίτησης
Λόγω της πανδημίας COVID-19, αλλά και των οδηγιών που ανακοινώνονται από τα αρμόδια Υπουργεία για περιορισμό της πανδημίας, οι καλεσμένοι των αποφοίτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο (2) άτομα.
Η προκράτηση των εισιτηρίων για τους καλεσμένους σας θα γίνει από
την εταιρεία Sold Out Tickets και αναμένεται να ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου 2021, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης. Τα εισιτήρια για τους καλεσμένους σας θα
τα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα πρέπει να τα
εκτυπώσετε ή να τα αποθηκεύσετε στις προσωπικές σας συσκευές. Τα
εισιτήρια θα παρουσιάζονται από τους καλεσμένους σας και θα σαρώνονται στην είσοδο του χώρου της Τελετής. Η προκράτηση των θέσεων για
τους καλεσμένους σας θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με
την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής σας στην Τελετή Αποφοίτησης.

• Όλοι οι απόφοιτοι παρακαλούνται να προσέλθουν στην Τελετή Αποφοίτησης φορώντας τις στολές τους. Οι απόφοιτοι θα
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη στολή τους κατά την
παραλαβή της από το κατάστημα EUROJET. Εάν επιλέξετε
να παραγγείλετε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας θα σας
ζητηθεί να συμπληρώσετε το ύψος σας, καθώς επίσης και
άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Σημειώνεται ότι λόγω της
πανδημίας COVID-19, το προσωπικό ΔΕΝ θα μπορεί να
βοηθήσει τους φοιτητές/τριες με τις στολές, παρά μόνο να
επιβλέψει για τη σωστή ένδυση ή τοποθέτηση της. Θα σας
υποδειχθεί στην πρόβα ο σωστός τρόπος ένδυσης σας.
• Φωτογραφίες Πορτραίτου (προαιρετικές): Η φωτογράφηση θα πραγματοποιηθεί στην καφετέρια Coffeeology 101
(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), στις 25 Ιουνίου από τις 16:00
μέχρι τις 18:45.
• Όλοι οι απόφοιτοι την ημέρα της Τελετής Αποφοίτησης θα
πρέπει να προσέλθουν στο χώρο όπου θα τους υποδειχθεί
στην πρόβα στις 19:00 ακριβώς.
• Η Τελετή Αποφοίτησης θα αρχίσει στις 20:00 ακριβώς.
• Επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν αναλάβει τη λήψη φωτογραφιών και την οπτικογράφηση της τελετής. Οι φωτογραφίες
θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κολεγίου.

• Η Τελετή Αποφοίτησης θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της
ιστοσελίδας του Intercollege: www.intercollege.ac.cy
• Οι απόφοιτοι υποχρεούνται να κάνουν χρήση της προστατευτικής μάσκας καθόλη τη διάρκεια της τελετής,

Υποχρεωτική χρέωση για έκδοση του Διπλώματος/
Πτυχίου (Η χρέωση αυτή δεν σχετίζεται με τη συμμετοχή σας στην αποφοίτηση και μπορεί να εξοφληθεί
και μετά την τελετή αποφοίτησης).
Στολή Αποφοίτησης

€26.00

Ενοικίαση

€50.00

Αγορά
Πληρωτέα στο κατάστημα EUROJET (Λεωφόρος
Μακαρίου 58Γ, 1075 Λευκωσία, Δίπλα από Υπουργείο Εμπορίου/Παλιά Alpha Bank ή Γλάστωνος 46, 3041
Λεμεσός) ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(σε περίπτωση που επιλέξετε να παραγγείλετε τη
στολή σας ηλεκτρονικά).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 Όλες οι πληρωμές/διευθετήσεις θα πρέπει να γί-

νουν πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες που
αναφέρονται στο φυλλάδιο αυτό.
 Σε περίπτωση επιδείνωσης της επιδημιολογικής
εικόνας ή/και διαφοροποίησης των οδηγιών από τα
Αρμόδια Υπουργεία, η διεξαγωγή της Τελετής Αποφοίτησης θα τροποποιηθεί αναλόγως.
 Στην
ιστοσελίδα
του
Κολεγίου
www.intercollege.ac.cy θα αναρτηθεί και ο
«Οδηγός Αποφοίτησης 2020 & 2021», ο οποίος
θα περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες.
 Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας COVID 19,
οι απόφοιτοι καθώς και οι καλεσμένοι τους, θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα και τις οδηγίες που θα
ισχύουν τη δεδομένη στιγμή από την Κυπριακή
Δημοκρατία.

