PRAVILA NATJEČAJA ZA STIPENDIJE ZAGREBAČKE ŠKOLE EKONOMIJE I
MANAGEMENTA
Članak 1.
Priređivač natječaja za stipendije je Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb,
Jordanovac 110, OIB: 96760515998 (u daljnjem tekstu: Organizator).
Natječaj se provodi u svrhu dodjeljivanja stipendija u obliku smanjenja školarine za pojedini
studijski program i promocije studijskih programa Zagrebačke škole ekonomije i managementa.
Članak 2.
Natječaj za stipendije traje od 28.2.2019. do 28.3.2019.
Imena dobitnika stipendija bit će objavljena 10.4.2018. na www.zsem.hr.
Članak 3.
Pravo sudjelovanja u natječaju za stipendije Zagrebačke škole ekonomije i managementa imaju
svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora niti članovi njihove uže obitelji
(roditelji, djeca, braća i sestre).
Članak 4.
U natječaju za stipendije Zagrebačke škole ekonomije i managementa sudjeluju osobe koje na
službenoj web stranici Zagrebačke škole ekonomije i managementa www.zsem.hr ispune
upitnik, napišu motivacijsko pismo „Plan za budućnost“ do 28.3.2019. te pristupe prijemnom
ispitu 06.4.2019. za pojedini studijski program i na istome ostvare adekvatan rezultat sukladno
kriterijima Organizatora.
Članak 5.
Fond stipendija uključuje: 26.000,00 eura.
Za ostvareno 1. mjesto na natječaju odabranom sudioniku će školarina biti umanjena za iznos
koji odgovara iznosu od 50% ukupnog fonda stipendija, za ostvareno 2. mjesto za iznos koji
odgovara iznosu od 30% ukupnog fonda stipendija, a za treće mjesto za iznos koji odgovara
iznosu od 20% ukupnog fonda stipendija.
Stipendije nisu prenosive i nisu zamjenjive za novac te se mogu iskoristiti isključivo za upis u
pojedine studijske programe Zagrebačke škole ekonomije i managementa u akademskoj godini
2019./2020. sukladno odluci Organizatora.

Članak 6.
U sklopu natječaja, stručna komisija Organizatora odabrat će 3 dobitnika temeljem ostvarenog
rezultata na prijamnom ispitu i ocjene motivacijskog pisma, a prema vlastitoj diskrecijskoj
ocjeni.
Dobitnici stipendije mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ispunili
sve uvjete propisane ovim Pravilima.
Stipendija se produžuje na više godina studija ako student ostvari prosjek ocjena 3,5 i više uz
uvjet da student sve predmete položi do 25. kolovoza tekuće godine osim ako iz osobitih
opravdanih razloga (bolest) Upravno vijeće ZŠEM-a dopusti ponavljanje ili prekid najviše do
jedne godine studija.
Članak 7.
Organizator ima pravo prekinuti, obustaviti ili izmijeniti natječaj u bilo kojem trenutku i bez
posebnog obrazloženja, a o čemu će sudionici biti obaviješteni preko službene web stranice
Organizatora.
Članak 8.
Dobitnici će biti obaviješteni o dodjeli stipendije putem službene web stranice Organizatora
www.zsem.hr.
Ukoliko Organizator iz bilo kojeg razloga ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 10
dana od dana objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na stipendiju.
Članak 9.
Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici su suglasni da, ukoliko postanu dobitnici stipendije,
Organizator ima pravo objaviti njihovo ime i prezime bez naknade u tiskanom, zvučnom,
slikovnom i video materijalu.
Također, Organizator zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji
proizlazi iz uručenja stipendije dobitniku. Dobitnici su obvezni u potpunosti surađivati s
Organizatorom u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz natječaja za
stipendije i u vezi s istim.
Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici pristaju na prikupljanje i obradu dostavljenih
osobnih podataka od strane Organizatora u svrhu provedbe natječaja i ostvarivanja prava iz
istog.

Članak 10.
U slučaju da se u natječaj uključi manje sudionika od broja stipendija koje su predviđene
fondom stipendija, dodijelit će se onoliko stipendija koliko je u natječaju sudjelovalo sudionika,
a sukladno odluci Organizatora.
Organizator zadržava pravo dodijeliti broj stipendija manji od broja sudionika, odnosno ne
dodijeliti niti jednu stipendiju, ukoliko prema diskrecijskoj ocjeni stručne komisije
Organizatora rezultati sudionika natječaja ne zadovoljavaju kriterije za dodjelu stipendije.
Članak 11.
Sudionik koji sudjeluje u natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 12.
Organizator ne preuzima odgovornost za:
1. posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe
sustava pri funkcioniranju natječaja na štetu sudionika ili treće osobe,
2. (ne)funkcioniranje internetske veze, službene web stranice Organizatora i posljedice
(ne)funkcioniranja bez obzira na razlog.

Članak 13.
U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog natječaja nadležan je stvarno nadležan
sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 28. veljače 2019.g.

