
 
 

Natječaj za stipendiju:  Tourist match for successful career 

Visoka škola Aspira nudi ti mogućnost osvajanja stipendije za Aspirin preddiplomski stručni studij Sportskog 

menadžmenta ili Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu u iznosu od 30.000,00 kn. Natječaj se 

organizira u sklopu događaja Sport & Health EXPO u Osijeku u periodu od 11.10. – 13.10. 2022.  

 

PRAVILNIK STIPENDIJSKOG NATJEČAJA 

„Tourist match for successful career“ 

Članak 1. 

Prijaviti se mogu svi punoljetni državljani koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje.  

Članak 2. 

Rok za prijavu na navedeni stipendijski natječaj je od 25. rujna do 12. listopada 2022. u 23:59. Sve naknadno 

zaprimljene prijave, nažalost neće biti uzete u razmatranje.  

Članak 3. 

Kandidati se na ovo natjecanje mogu prijaviti isključivo putem Obrasca, dostupnog na: 

https://forms.gle/RnHWP8TXWLVKSRCt8  

Članak 4.  

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je riješiti nagradni zadatak koji se sastoji od kreativnog odgovora na sljedeće:  

Predloži unaprjeđenja i dodatne aktivnosti sportskih događanja koji će potaknuti razvoj destinacije u turističkom 

smislu. Rješenja koja ćeš ponuditi trebaju biti u obliku esejskog prijedloga, a preporučljivo je da tvoj odgovor 

bude sadržan na maksimalno 1 stranici (250-500 riječi). 

Baci se na posao i osmisli najbolje rješenje koje će ti donijeti stipendiju! 

Članak 5. 

Nakon provedene selekcije, biramo 1 stipendista, koji odgovara uvjetima upisa na Visoku školu Aspira sukladno 

Pravilniku o razredbenom postupku i upisnoj proceduri, koji će postati student Preddiplomskog studija Sportskog 

menadžmenta i 1 stipendista Preddiplomskog studija Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu , koji 

odgovara uvjetima upisa na Visoku školu Aspira sukladno Pravilniku o razredbenom postupku i upisnoj proceduri.  

Članak 6. 

Pobjednici će biti proglašeni 13. listopada 2022. u sklopu događaja.  

Članak 7. 

Obveze nagrađenog stipendista su: 

 Akademske obveze prisustva na nastavi i polaganja ispita u tekućim akademskim godinama; 

 Redoviti upis svake sljedeće akademske godine; 

 Uredno izvještavanje davatelja stipendije o tijeku školovanja i redovnom upisivanju semestara; 

podnošenjem potvrda o upisu u naredni semestar, kao i potvrde o završetku školovanja u roku, u roku 15 

dana od dana nastanka promjene; 

 Pridržavanje i poštivanje odredbi internih pravilnika i propisa, ustrojstva, ustrojstva rada i kućnog reda i 

dress-codea Visoke škole Aspira, kao i odredbe pozitivnih propisa RH; 

 Potpisivanje Ugovora o stipendiranju; 

 Predaja solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do vrijednosti dodijeljenih natječajnih sredstava, s 

izjavom jamca platca (roditelj, posvojitelj ili skrbnik). 

https://forms.gle/RnHWP8TXWLVKSRCt8


 
Članak 8.  

 

Prijavom na Natječaj sudionici/kandidati potvrđuju da su upoznati s pravilima Natječaja te da iste prihvaćaju u 

cijelosti. Pogrešne, krivotvorene ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo sudionicima ni na kakvu 

naknadu ili pravo na sudjelovanje na Natječaju.  

Visoka škola Aspira je ovlaštena na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja 

diskvalificirati bilo kojeg sudionika/kandidata ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj 

ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Aspire.  

 

Članak 9. 

 

Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici/kandidati su suglasni da se njihove prijave, njihova imena i prezimena te 

ostali podaci mogu od strane Visoka škole Aspira objaviti i koristiti bez naknade u svrhu promidžbe i oglašavanja. 

Sudionici/kandidati Natječaja se dostavom prijave za Natječaj odriču bilo kakvih potraživanja prema Visokoj školi 

Aspira po bilo kakvoj osnovi. 

 

Članak 10. 

 

Organizator se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim ako neispunjenje obveza  

proizlazi iz razloga više sile ili bilo kojeg drugog razloga na koji ne može utjecati ili se smatrati odgovornim za 

njegov nastanak. 

 

Članak 11. 

 

Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici/kandidati kao davatelji osobnih podataka, izričito pristaju i ustupaju sljedeće 

osobne podatke: ime i prezime, adresu elektroničke pošte i kontakt broj i to Visokoj školi Aspira kao voditelju 

obrade osobnih podataka. Navedene će podatke Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira obrađivati u svrhu 

slanja informacija sudionicima/kandidatima Natječaja/davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama kao 

i drugim relevantnim podacima putem elektroničke pošte. Osobni podaci koje sudionici/kandidati Natječaja 

dostave bit će upotrijebljeni i za provjeru te potvrdu da su ispunili uvjete i primili stipendiju u slučaju osvajanja 

iste, te se neće prikupljati, obrađivati i dostavljati trećim osobama bez ovlaštenja sudionika Natječaja. Visoka škola 

Aspire će osobne podatke sudionika/kandidata čuvati za sve vrijeme trajanja Natječaja, te nakon završetka 

Natječaja, sve do opoziva sudionika. Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o 

tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Visoka škola Aspira i u razumnom roku pružiti 

sve informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka. Sudionik može u svakom trenutku, a u vezi s obradom 

svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: antea.jankovic@aspira.hr. 

 

Članak 12. 

 

Nagrada ne može biti zamijenjena za gotovinu ili prenesena na drugu osobu te sudionici/kandidati ne mogu 

zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 

 

 

Članak 13. 



 
 

Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Visoke škole Aspira, objavom na 

svojim službenim internetskim stranicama. 

 

Članak 14. 

 

U slučaju spora između Visoke škole Aspira i sudionika/kandidata Natječaja nadležan je sud u Splitu. 


