Zaklada MIOC Alumni

NATJEČAJ
za dodjelu nagrade

„PUTOVANJE DO ZVIJEZDA“
za sudjelovanje na Međunarodnom astronomskom kampu za mlade

„Međunarodni astronomski kamp za mlade” (International Astronomical Youth Camp; IAYC) ljetni je
kamp koji svake godine okuplja 70-ak mladih iz Europe i svijeta, u dobi od 16 do 24 godine, s ciljem
edukacije iz područja astronomije i srodnih znanosti. Kamp se ove godine održava u St. Andreasbergu
u Njemačkoj od 17. srpnja do 6. kolovoza 2022. Više o dinamičnoj međunarodnoj atmosferi,
astronomskim i neastronomskim aktivnostima na kampu, te iskustvima bivših polaznika možete
saznati ovdje.
Zaklada MIOC Alumni dodjeljuje jednu nagradu „Putovanje do zvijezda“ za školsku godinu
2021./2022. u jednokratnom iznosu koji odgovara kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate Nagrade.
Kandidat mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
- hrvatski državljanin,
- prebivalište u Republici Hrvatskoj,
- redoviti učenik XV. gimnazije prirodoslovno-matematičkog programa u školskoj godini
2021./2022.,
- kandidat se mora prijaviti za sudjelovanje na Međunarodnom astronomskom kampu za
mlade (IAYC) ovdje.
Pozivamo sve kandidate da pozorno pročitaju uvjete prijave navedene na web-stranicama Kampa,
osobito First info dostupan ovdje. Samo kandidati koji budu odabrani za sudjelovanje mogu biti
dobitnici Nagrade.
Iznos Nagrade isplaćuje se dobitniku na žiro-račun ili devizni račun u iznosu preostalom nakon
plaćanja kotizacije za sudjelovanje na Kampu, koja iznosi 870,00 EUR. Kandidat mora imati otvoren
račun na svoje ime i prezime kako bi mogao ostvariti pravo na isplatu preostalog iznosa Nagrade.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu prijavu te
ispunjava kriterije iz natječaja. Nagrada se dodjeljuje za tekuću školsku godinu 2021./2022. i odnosi
se samo na sudjelovanje na Međunarodnom astronomskom kampu za mlade, koji će se održati od
17. srpnja do 6. kolovoza 2022.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 10. ožujka 2022.
Prijave se podnose putem elektroničkog obrasca koji je dostupan ovdje. (Napominjemo da je
potrebno paralelno se prijaviti i za sudjelovanje na Kampu ovdje)

Prijava se može izvršiti samo prijavom sa službenom @skole.hr adresom kandidata. Odabir kandidata
će se, nakon zaprimanja svih prijava, provesti kroz razgovor s Povjerenstvom Zaklade imenovanim za
provedbu natječaja za dodjelu Nagrade „Putovanje do zvijezda“.
Zaklada MIOC Alumni obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s
propisima o zaštiti osobnih podataka te Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka. Prijavom na
natječaj kandidat daje suglasnost XV. gimnaziji da u svrhu sudjelovanja kandidata na natječaju
uvidom u službene evidencije provjeri podatke iz prijave te o rezultatima provjere obavijesti Zakladu.
Osobni podaci kandidata kojem bude dodijeljena Nagrada (ime i prezime, razredni odjel) bit će
objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade i XV. gimnazije, u svrhu ostvarenja načela javnosti i
transparentnosti djelovanja Zaklade.

Rang lista kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Zaklade i XV. gimnazije u roku od 15 dana
od donošenja odluke o dodjeli.
Nakon donošenja odluke Kampa o odabiru sudionika, Nagrada će biti dodijeljena kandidatu koji je na
rang listi Zaklade ostvario najvišu poziciju, a istovremeno je od strane Kampa i odabran za
sudjelovanje.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na e-mail adresi alumnizaklada@mioc.hr.

