Εκστρατεία ενημέρωσης και δωρεάν έκδοση της Ευρωπαϊκής
Κάρτας Νέων σε μαθητές Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης 2021, ηλικίας 16-18 ετών
(Σεπτέμβριος 2021 – Δεκέμβριος 2021)

Αγαπητοί Διευθυντές/Διευθύντριες και Εκπαιδευτικοί,
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους μαθητές σας 16-18 ετών, ότι, στα πλαίσια της φετινής
μας εκστρατείας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ την
κάρτα στους μαθητές μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, ηλικίας 16-18 ετών. Όσοι μαθητές
ενδιαφέρονται μπορούν να μας αποστείλουν τα πιο κάτω στοιχεία στη διεύθυνση
europeanyouthcard@onek.org.cy :
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες
Σχολείο φοίτησης
Ημερομηνία γέννησης
Διεύθυνση αποστολής της Κάρτας

Όσοι μαθητές αποταθούν κοντά μας θα λάβουν την πλαστική κάρτα τους με το ταχυδρομείο
και μαζί με αυτή την πληροφόρηση για Ευρωπαϊκή εκστρατεία της Κάρτας I STAND FOR
SOMETHING… για ενημέρωση και συμμετοχή όσων επιθυμούν και σε αυτή την εκστρατεία
αποκτώντας παράλληλα και την ειδική ηλεκτρονική Κάρτα της ευρωπαϊκής εκστρατείας.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, εκδίδεται στην Κύπρο από τον ΟΝΕΚ σε νέους της Κύπρου από 13 μέχρι 30
χρόνων, με κόστος 10 ευρώ και διάρκεια 1 χρόνο.
Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έχουν πρόσβαση σε πέραν των 100.000 επιχειρήσεων τόσο
στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Προσφέρονται ωφελήματα και εκπτώσεις σε καταστήματα
πωλήσεων διαφόρων προϊόντων, π.χ. αθλητικά, είδη ένδυσης & υπόδησης, σε καφετέριες, σε
εστιατόρια, σε ξενοδοχεία, σε υπηρεσίες, σε εισιτήρια εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων,
συναυλιών, σε βιβλιοπωλεία, σε συμβουλευτικά/εκπαιδευτικά κέντρα κ.α.σ., σε 40 περίπου χώρες της
Ευρώπης.
Το συντονισμό μεταξύ των χωρών που εκδίδουν την Κάρτα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Κάρτας Νέων (European Youth Card Association – EYCA). Στην Κύπρο αρμόδιος φορέας
για την έκδοσή της είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.
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Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ωφελήματα και τους συνεργάτες μας στην ιστοσελίδα της Κάρτας
μας στο www.europeanyouthcard.onek.org.cy. Επίσης λειτουργούμε και αντίστοιχους λογαριασμούς
για την Κάρτα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
Επιγραμματικά αναφέρονται ότι 150 περίπου συνεργάτες της Κάρτας στην Κύπρο, προσφέρουν στους
κατόχους της κάρτας, προϊόντα ή/και υπηρεσίες με έκπτωση π.χ. σε εστιατόρια, καφετέριες,
μπαράκια, βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, ξενοδοχεία, καταστήματα ειδών υπόδησης, ένδυσης,
αθλητικά είδη, ανθοπωλεία, οπτικά ήδη, σχολές/δραστηριότητες αθλητισμού, Φροντιστήρια,
Κολλέγια, οδοντιατρικές Υπηρεσίες, Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.α.σ.
Για τις εκπτώσεις που ισχύουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κάρτας Νέων www.eyca.org (στο σημείο discounts).
Επιπρόσθετα, η κάρτα μας σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει στους κατόχους της διάφορα
πλούσια δώρα (π.χ. tablets, smartphones, laptops) μέσω διαγωνισμών που διοργανώνουμε στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram) και παράλληλα παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής σε
συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες στην Κύπρο και στην Ευρώπη.
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