
PRAVILNIK NATJEČAJA ZA STIPENDIJU LONDONSKE ŠKOLE ZA ODNOSE S 

JAVNOŠĆU HRVATSKA 

 

Članak 1. 

PRIREĐIVAČ NATJEČAJA 

Priređivač natječaja za stipendiju je Escape d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator), adresa: 

Krapinsko naselje 18, 31000 Osijek, OIB: 59259168949 

 

Članak 2. 

SVRHA NATJEČAJA 

Natječaj se provodi u svrhu dodjeljivanja stipendija i ostvarivanja promocije programa 

Londonske škole za odnose s javnošću.  

 

Članak 3. 

TRAJANJE NATJEČAJA 

Natječaj za stipendiju traje od 1. kolovoza 2016. do 1. rujna 2016. 

Imena dobitnika stipendija bit će objavljena 10. rujna 2016. na službenoj web stranici 

Londonske škole za odnose s javnošću Hrvatska (http://lspr.hr/) te na Facebook stranici 

Londonske škole za odnose s javnošću (https://www.facebook.com/lspr.croatia/). 

 

Članak 4. 

PRAVO SUDJELOVANJA U NATJEČAJU 

Pravo sudjelovanja u natječaju za stipendiju Londonske škole za odnose s javnošću Hrvatska 

imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji 

prihvaćaju Pravilnik natječaja.  

Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, kao niti jedna druga osoba 

koja je sudjelovala u pripremi ovoga natječaja.  

 

Članak 5. 

NAČIN SUDJELOVANJA U NATJEČAJU 

U natječaju za stipendiju za program „Razvijanje komunikacijskih vještina“ sudjeluju korisnici 

koji snime video zapis na temu: „Zašto baš ja trebam dobiti stipendiju?“ u trajanju do 3 minute. 

http://lspr.hr/
https://www.facebook.com/lspr.croatia/


U natječaju za stipendiju za program „Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom“ sudjeluju 

korisnici koji izrade troškovnik, timeline i scenarij za event kojim se obilježava proslava 15 

godina poslovanja tvrtke, a za koji je predviđen proračun od 250.000kn. Lokacija, tema, 

vrijeme, broj uzvanika, prepušta se natjecatelju.    

U natječaju za stipendiju za program „Marketing i komunikacija na društvenim mrežama“ 

sudjeluju korisnici koji izrade strategiju za promociju klijenta koji se bavi prodajom uredskog 

materijala na Facebooku i Instagramu.  

Sudionici natječaja svoje radove trebaju poslati na e-mail stipendija@lspr.hr do 1. rujna 2016.  

Sudionik natječaja slanjem rada potvrđuje da je rad njegovo autorsko djelo, odnosno da nije 

preuzet s internetskih stranica i drugih izvora. Organizator ima pravo isključiti iz natječaja 

radove za koje postoji sumnja da nisu autorski. Neadekvatni radovi, npr. uvredljivog sadržaja, 

ne odgovaraju temi natječaja i sl., bit će odmah uklonjeni i isključeni iz natječaja.    

U prijavi, odnosno e-mailu s radom, sudionici natječaja trebaju dostaviti i svoje osobne podatke 

(ime, prezime, adresa, telefon). 

 

Članak 6.  

DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA 

Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika, za vrijeme trajanja 

natječaja, u sljedećim slučajevima:    

1. Ukoliko poslani radovi nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.  

2. Ukoliko sudionik prekrši pravila ili dostavi netočne osobne podatke.  

3. Ukoliko vlasnik pobjedničkog rada ne dostavi potpune tražene osobne podatke nakon 

kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja stipendije, u roku od 36 sati. 

4. Ukoliko sudionik pošalje rad na koji nema pravo korištenja.  

5. Ukoliko je utvrđeno da je sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom 

rada. 

6. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.    

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. neće biti posebno obaviješteni 

o  diskvalifikaciji. 

 

Članak 7.  

FOND STIPENDIJA 

Fond stipendija uključuje:  

1x stipendiju za program „Razvijanje komunikacijskih vještina“ ( u vrijednosti 12.000 kn) 

mailto:stipendija@lspr.hr


1x stipendiju za program „Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom“ (u vrijednosti 13.000 

kn) 

1x stipendiju za program „Marketing i komunikacija na društvenim mrežama“ (u vrijednosti 

8.000 kn) 

Sve tri stipendije uključuju pravo na pohađanje svih modula određenog programa, dodjelu 

diplome ili certifikata po završetku programa te sva druga prava predviđena nastavnim planom 

i programom edukacije. 

 

Članak 8. 

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA STIPENDIJE 

U sklopu natječaja, stručna komisija Escape d.o.o. odabrat će 3 dobitna rada koja su prema 

njihovoj ocjeni najkreativnija.  

Sudionici mogu sudjelovati u natječaju za sve tri stipendije, ali mogu osvojiti samo jednu od 

njih.  

Dobitnici stipendije mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ispunili 

sve uvjete propisane ovim Pravilnikom. 

Konačna imena dobitnika stipendija bit će objavljena 10. rujna 2016. na službenoj web stranici 

Londonske škole za odnose s javnošću Hrvatska (http://lspr.hr/) te na Facebook stranici 

Londonske škole za odnose s javnošću (https://www.facebook.com/lspr.croatia/).  

 

Članak 9. 

PREKID NATJEČAJA 

Prema odluci Organizatora, nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem 

trenutku i to bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida, sudionici će biti obaviješteni na 

web stranici Londonske škole za odnose s javnošću Hrvatska.  

 

Članak 10.  

NAČIN NA KOJI DOBITNICI POTVRĐUJU DODJELU STIPENDIJE 

Dobitnici će obavijest o dodjeli stipendije dobiti na web stranici Londonske škole za odnose s 

javnošću s pozivom da, ukoliko to nisu učinili tijekom prijave, dostave svoje osobne podatke u 

roku od 36 sati od objave dobitnika, kako bi ih Organizator mogao kontaktirati radi potvrde za 

dodjelu stipendije. Ukoliko organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 10 

dana od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na stipendiju.  

 

http://lspr.hr/
https://www.facebook.com/lspr.croatia/


Članak 11. 

PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici su suglasni da, ukoliko postanu dobitnici stipendije, 

Organizator ima pravo objaviti njihovo ime i prezime. Sudjelovanjem u ovom natječaju svi 

sudionici koji pošalju svoje radove su suglasni da Organizator te radove trajno zadrži te da ih 

može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski  i 

teritorijalno neograničeno.   

 

Članak 12. 

PRAVILA 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljenja na službenoj web stranici Londonske škole za 

odnose s javnošću Hrvatska (http://lspr.hr/). 

 

Članak 13.  

NEDODIJELJENE STIPENDIJE  

U slučaju da se na natječaj prijavi manji broj sudionika od broja predviđenih stipendija, stručna 

komisija dodijelit će broj stipendija jednak broju sudionika ili manji ukoliko pristigli radovi ne 

zadovoljavaju uvjete natječaja.  

 

Članak 14. 

ODGOVORNOSTI   

Organizator ne preuzima odgovornosti za:   

posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe 

sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe, 

(ne)funkcioniranje Interneta, stranice http://lspr.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira 

na razlog (ne)funkcioniranja,  

radove čiji sadržaj kreiran od strane sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih 

osoba. Organizator ima pravo ukloniti takve sadržaje bez obrazloženja. Također, Organizator 

ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji su pogrdni ili potiču diskriminaciju i 

vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. 

 

Osijek, 27. srpnja 2016. 

Martina Vrkić, voditeljica Londonske škole za odnose s javnošću 

http://lspr.hr/

