
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NATEČAJA»ŠTUDENT VANDRA« 2019 

 

Trajanje in potek natečaja 

»Študent vandra« je natečaj, ki jo organizirata Študentska organizacija Univerze v Mariboru in 
Mednarodna pisarna Univerze v Mariboru ter je objavljen na spletnih straneh https://www.smic.si/ 
in www.um.si/erasmusplus. Natečaj poteka v času od 6. 11. 2019 do vključno 18. 12. 2019. Izbor 
nagrad se izvede v roku 30 dni po roku za oddajo člankov s katerimi udeleženci sodelujejo v tem 

natečaju in ki je objavljen na spletnih straneh https://www.smic.si/ in www.um.si/erasmusplus.  

V izboru za najboljši članek lahko sodelujejo vsi, ki pošljejo ustrezno pripravljen članek o izkušnji v 
tujini in imajo status študenta ali dijaka ter se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v tem natečaju. 
Med vsemi sodelujočimi, ki bodo poslali najboljše članke, bo komisija izbrala pet nagrajencev. 

 

Definicije pojmov 

Organizatorja natečaja sta Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 

2000 Maribor in Mednarodna pisarna Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: organizatorja). Pri izvedbi natečaja lahko sodelujejo tudi zunanji partnerji. 

Pravila natečaja (v nadaljevanju pravila) določajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje 
v natečaju. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletnih straneh www.soum.si in 
www.um.si/erasmusplus . 

Udeleženec natečaja je lahko vsakdo, ki odda ustrezen članek. Pri natečaju ne smejo sodelovati 
fizične osebe, zaposlene pri organizatorjema ali pri pravnih osebah, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja.  

 

Sodelovanje v natečaju 

V natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 14 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v natečaju.  

V izboru za najboljši članek lahko sodelujejo vsi, ki med trajanjem natečaja pripravijo ustrezen članek 
o izkušnji študenta v tujini in ga z elektronskim sporočilom pošljejo na elektronski naslov naveden v 

objavi natečaja. Vsi, ki pošljejo ustrezno pripravljene članke, se uvrstijo v izbor za najboljši članek. 
Neustrezni članki oz. članki, ki ne opisujejo udeleženčeve izkušnje v tujini, se bodo izločili. 

Udeleženci lahko pošljejo le en članek. V primeru večkrat podanih člankov, ki jih je pripravila ista 
oseba, se tak članek upošteva samo enkrat. 

 

Postopek sodelovanja v natečaju 

Udeleženec sodeluje tako, da na elektronski naslov organizatorja posreduje ustrezno pripravljen 

članek. Vsak udeleženec, ki odda članek, mora za uvrstitev v izbor za najboljši članek, članek 
dopolniti z naslednjimi podatki: ime in priimek, e-naslov. Udeleženci, ki ne pripravijo ustreznega 
članka in ga ne opremijo na prej predpisan način, se ne morejo uvrstiti v izbor. 

Z oddajo članka in posredovanjem prej navedenih podatkov udeleženec natečaja izjavlja, da se 
strinja s temi pravili natečaja in objavo pripravljenega članka v medijih organizatorjev. S tem 
udeleženec prav tako izjavlja, da se strinja s popravo slovničnih napak in manjših stilskih popravkov 
pisanja, ki so potrebni za objavo v medijih, prav tako pa se strinja, da se objavi le del članka ali 

povzetek članka. 

 

Postopek izbiranja nagrajencev 

Po zaključku natečaja bo izbranih pet udeležencev, ki so po mnenju strokovne komisije pripravili 
najboljše članke in ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, obveščenih po elektronski pošti. 

Prejeti članki se bodo ocenjevali na podlagi slogovne atraktivnosti, celostne predstavitev izkušnje ter 

zanimivosti vsebine.  

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravili je dokončna in velja za vse 
sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni. 

 

Nagrada in njen prevzem 
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Organizatorja bosta po zaključku natečaja podelila 5 nagrad in sicer iz nagradnega fonda, ki ga 

prispevata organizatorja in partnerji organizatorjev. Nagrade so boni v vrednosti 40 €. Vsak 
sodelujoči, ki bo oddal članek, bo prejel nagrado za sodelovanje - promocijski material.  

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli po predhodnem dogovoru na sedežu organizatorja ŠOUM. Nagrada 
ni izplačljiva v gotovini. 

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v 
pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve 

organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku sedem (7) delovnih dni od prejetega obvestila. 

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali 
nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, 
da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v natečaju in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor 
nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku sedem (7) 
delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega 
nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči 

ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

Nagrade je potrebno prevzeti najkasneje v roku 30 dni po zaključku natečaja. Po 30 dnevnem roku 
prevzem nagrad ni več mogoč. 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Študentska organizacija Univerze v Mariboru se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in 
spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske 

komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) in internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Uporabljamo jih izključno za 
namene, navedene v namenu obdelave. 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba natečaja 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 

Študentska organizacija Univerze v Mariboru 

Naslov: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, Slovenija 

Telefon: +386 2 228 56 00 

Skrbnik obdelave osebnih podatkov: 

Elektronska pošta: info@soum.si. 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): 

Igor Jesih, tel. št. 02 / 22 56 000 oz. info@soum.si 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev posameznika 

Kategorije posameznikov: Sodelujoči v natečaju. 

 

Vrste osebnih podatkov: 

a) Za pripravo in izvedbo natečaja obdelujemo elektronski naslov 

b) Za dostavo nagrade o nagrajencu obdelujemo: ime in priimek 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo. 

Rok hrambe: Podatke bomo obdelovali do konca izvedbe natečaja. 

 

Vaše pravice 

Študentska organizacija Univerze v Mariboru vam zagotavlja pravice v skladu s Splošno uredbo o 

varovanju osebnih podatkov in ZVOP-1. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na 
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pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (info@soum.si). Več o politiki zasebnosti, si lahko 

preberete na spletni strani www.soum.si. 
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