SPLOŠNI POGOJI NAPOTITVE NA MEDNARODNO TEKMOVANJE GENIUS
OLYMPIAD
1. Uvodne določbe
1.1. S temi splošnimi pogoji so določeni pogoji, pod katerimi Primorski tehnološki park d.o.o. (v
nadaljevanju: PTP) izbere dva poslovna modela, katerim bo nudil organizacijsko in finančno pomoč pri
sodelovanju na tekmovanju Genius Olympiad ter obseg pomoči, ki bo nudena tekmovalcem.
2. Izbor poslovnih modelov za prijavo na tekmovanje
2.1. PTP bo poslovne modele izbral izmed modelov, prijavljenih na Tekmovanje za najboljšo
podjetniško idejo za mlade - POPRI v kategoriji dijaki.
2.2. PTP bo v teh splošnih pogojih opredeljeno finančno in organizacijsko pomoč nudil dvem poslovnim
modelom, ki jih bo strokovna komisija na tekmovanju POPRI ocenila z največ točkami na državnem
tekmovanju.
2.2. V izbor za pridobitev pomoči po tem pravilniku se uvrstijo samo tisti poslovni modeli, katerih avtorji
oz. njihovi zakoniti zastopniki (v primeru, da je avtor mlajši od 18 let) so podpisali pristopno izjavo, ki
je priloga teh splošnih pogojev.
3. Prijava na tekmovanje in stroški
3.1. PTP bo dva izbrana poslovna modela prijavil na tekmovanje Genius Olympiad ter plačal prijavnino
(v pravilih tekmovanja Genius Olympiad: application fee) v višini 40 USD za posamezen poslovni model.
3.2. V primeru, da se oba poslovna modela uvrstita v finale tekmovanja Genius Olympiad, PTP krije
strošek udeležbe v finalu tekmovanja (v pravilih tekmovanja Genius Olympiad: participation fee) za
največ eno ekipo (tj. dva tekmovalca1) ter enega odraslega spremljevalca (eden od staršev, pedagoški
delavec ali druga oseba po dogovoru zakonitih zastopnikov tekmovalcev) v višini 60 USD na osebo.
3.3. PTP največ dvema tekmovalcema in enemu spremljevalcu ekipe, ki se uvrsti v finale tekmovanja
Genius Olympiad, plača povratno letalsko karto iz Slovenije ali enega od bližnjih letališč v Italiji ali
Avstriji do enega od letališč v bližini kraja tekmovanja (Owsego, ZDA), pri čemer letalsko karto plača
zgolj pod pogojem, da je kupljena preko turistične agencije, ki jo izbere PTP.
3.4. V primeru, da se v finale tekmovanja Genius Olympiad uvrsti več kot en poslovni model, ki ga na
tekmovanje prijavi PTP, plača PTP strošek udeležbe v finalu tekmovanja ter letalske karte samo eni
ekipi in sicer tisti, ki jo je strokovna komisija iz točke 2.2. ocenila z največ točkami. Če sta dve ekipi
prejeli enako število točk, se ekipo, ki jo bo podprl PTP, izbere z žrebom.
3.5. Vse ostale stroške, povezane s tekmovanjem, za katere ni v teh splošnih pogojih izrecno določeno,
da jih krije PTP (stroški prevoza do letališča, pridobivanja vizumov, zdravstvenega zavarovanja, stroški
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Skladno s pravili tekmovanja Genius Olympiad lahko eno podjetniško idejo zastopata največ dva avtorja/dijaka.

nastanitve, bivanja, prevoda poslovnega modela v angleščino) krijejo tekmovalci in njihovi
spremljevalci sami.
4. Pogoji tekmovanja Genius Olympiad
4.1. Tekmovalci, njihovi zakoniti zastopniki (v primeru, da so tekmovalci mlajši od 18 let) ter njihovi
spremljevalci so se dolžni seznaniti s pravili tekmovanja Genius Olympiad, ki so dostopna na spletni
strani organizatorja tekmovanja: http://www.geniusolympiad.org/.
4.2. S podpisom pristopne izjave tekmovalci potrjujejo, da so seznanjeni z dejstvom, da PTP nima
možnosti vplivanja na ravnanje organizatorjev Genius Olympiad in tako ne nosi nikakršne odgovornosti
za morebitno škodo, ki bi tekmovalcem ali njihovim spremljevalcem posledično lahko nastala zaradi
ravnanja organizatorjev Genius Olympiad.
5. Druge obveznosti PTP
5.1. PTP se zavezuje tekmovalce ter njihove spremljevalce sproti in pravočasno seznanjati z vsemi
informacijami, pomembnimi za sodelovanje na tekmovanju Genius Olympiad, ki jih prejme od
organizatorja tekmovanja ter jih obvestiti o uvrstitvi na tekmovanju.
5.2. PTP je dolžan tekmovalcem zagotavljati finančno, organizacijsko in drugo pomoč zgolj in samo v
obsegu, določenemu v teh splošnih pogojih. V kolikor Genius Olympiad spremeni cene prijavnine ter
udeležbe v finalu, je PTP dolžan kriti spremenjeno ceno v skladu s 3. točko teh splošnih pogojev samo,
če se cena ne spremeni za več kot 50%.
5.3. PTP ne prevzema nikakršne odgovornosti za varnost ali ravnanje tekmovalcev na tekmovanju
Genius Olympiad.
6. Obveznosti tekmovalcev
6.1. Tekmovalci, katerim PTP v skladu s točko 3 teh splošnih pogojev plača prijavnino na tekmovanje
Genius Olympiad, so se dolžni udeležiti tekmovanja Genius Olympiad.
6.2. Tekmovalci, katerim PTP v skladu s točko 3 teh splošnih pogojev plača prijavnino na tekmovanje
Genius Olympiad, so dolžni v primeru, da v zvezi z udeležbo na tekmovanju podajo kakršnokoli izjavo
za javnost, v tej, v kolikor imajo za to objektivno možnost, omeniti, da so sodelovali na tekmovanju
POPRI.

PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani ___________________________________ (tekmovalec) podajam pristopno izjavo
k napotitvi na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad. S podpisom te izjave izrecno izjavljam, da
sem seznanjen z vsebino Splošnih pogojev napotitve na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad,
izdanih s strani družbe Primorski tehnološki park d.o.o. ter da se strinjam, da ti splošni pogoji urejajo
razmerje med mano in PTP v zvezi z napotitvijo na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad.
S podpisom te izjave podajam nepreklicno soglasje, da lahko Primorski tehnološki park d.o.o. poslovni
model, katerega avtor sem, prijavi na tekmovanje Genius Olympiad.

V ____________, dne ______________
Podpis:

____________________

Spodaj podpisani _________________________ (mati/oče/zakoniti zastopnik) kot zakoniti zastopnik
___________________________________ (otrok)
podajam pristopno izjavo k napotitvi na
mednarodno tekmovanje Genius Olympiad. S podpisom te izjave izrecno izjavljam, da sem seznanjen
z vsebino Splošnih pogojev napotitve na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad, izdanih s strani
družbe Primorski tehnološki park d.o.o. ter da se strinjam, da ti splošni pogoji urejajo razmerje med
mojim otrokom/varovancem in PTP v zvezi z napotitvijo mojega otroka/varovanca na mednarodno
tekmovanje Genius Olympiad.
S podpisom te izjave podajam nepreklicno soglasje, da lahko Primorski tehnološki park d.o.o. poslovni
model, katerega avtor je (tudi) moj otrok, prijavi na tekmovanje Genius Olympiad.

V ____________, dne ______________
Podpis:

______________________

