
 
 

SPLOŠNI POGOJI NAPOTITVE NA MEDNARODNO TEKMOVANJE 
STRATEGIJE EU ZA JADRANSKO-JONSKO REGIJO  

EUSAIR POPRI Youth 
 

1. Uvodne določbe 

1.1. S splošnimi pogoji Primorski tehnološki park d.o.o. (v nadaljevanju: PTP) opredeli izbor  najboljših 
podjetniških projektov, ter podporo, ki jo nudi pri sodelovanju ekip na tekmovanju EUSAIR POPRI 
Youth. 
 

1.2. Dogodek EUSAIR POPRI Youth povezuje dijake in študente devetih držav (Albanija, Bosna in 

Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija). Dogodek je del 

programa EUSAIR Foruma, ki bo potekal v obdobju od 16.-18. maja 2022 v Tirani.   

 
2. Izbor ekipe za prijavo na tekmovanje 

Zmagovalna ekipa z najboljšim podjetniškim projektom iz starostne kategorije dijaki in zmagovalna 

ekipa z najboljšim podjetniškim projektom iz starostne kategorije študenti in mladi do 29 let, katera 

bo strokovna komisija na nacionalnem tekmovanju POPRI ocenila z največ točkami, imata možnost, 

da tekmujeta na mednarodnem tekmovanju EUSAIR POPRI Youth. 

2.1. V primeru, da dve ekipi iste kategorije prejmeta enako število točk, se ekipo, ki se bo udeležila 

EUSAIR POPRI Youth tekmovanja, izbere z žrebom, ki ga izvede PTP, v prisotnosti obeh ekip. 

3. Prijava na tekmovanje 

3.1. PTP bo zmagovalno ekipo iz kategorije dijaki in zmagovalno ekipo iz kategorije študenti in mladi 

do 29 let prijavil na tekmovanje EUSAIR POPRI Youth. Prijava bo narejena na podlagi podjetniškega 

projekta in kratke predstavitve, ki ju ekipi pripravita v angleškem jeziku (upoštevajoč predpisane 

predloge), do predpisanega časovnega roka. 

3.2. Ekipo dijakov in ekipo študentov in mladih do 29 let sestavlja največ 5 članov, od tega ekipa 

izbere 2 člana, ki bosta izvedla kratko predstavitev poslovne ideje pred strokovno komisijo.  

4. Druge obveznosti PTP 

4.1. PTP se zavezuje tekmovalce in mentorja sproti in pravočasno seznanjati z vsemi informacijami, 

pomembnimi za sodelovanje na tekmovanju EUSAIR POPRI Youth. 

4.2. V kolikor tekmovanje ne bo potekalo on-line, PTP ne prevzema nikakršne odgovornosti za 

varnost ali ravnanje tekmovalcev na tekmovanju. 

 

 



 
 

PRISTOPNA IZJAVA 

 

Spodaj podpisani            ________________  (tekmovalec) podajam pristopno izjavo k napotitvi na 

mednarodno tekmovanje EUSAIR POPRI Youth. S podpisom te izjave izrecno izjavljam, da sem 

seznanjen z vsebino Splošnih pogojev sodelovanja na mednarodnem tekmovanju EUSAIR POPRI 

Youth, 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 EUSAIR 

POPRI Youth. 

S podpisom te izjave podajam nepreklicno soglasje, da lahko Primorski tehnološki park d.o.o. 

podjetniški projekt, katerega avtor sem, prijavi na tekmovanje EUSAIR POPRI Youth. 

 
 

Datum: 

Podpis: 

 

 

 

 

Spodaj podpisani _______________________(mati/oče/zakoniti zastopnik) kot zakoniti zastopnik 

__________________________  (otrok)     podajam  pristopno  izjavo  k  napotitvi  na mednarodno 

tekmovanje EUSAIR POPRI Youth. S podpisom te izjave izrecno izjavljam, da sem seznanjen z vsebino 

Splošnih pogojev napotitve na mednarodno tekmovanje EUSAIR POPRI Youth, 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 EUSAIR POPRI Youth. 

S podpisom te izjave podajam nepreklicno soglasje, da lahko Primorski tehnološki park d.o.o. 

podjetniški projekt, katerega avtor je (tudi) moj otrok, prijavi na tekmovanje EUSAIR POPRI Youth. 

 

V _____________, dne _________ 

Podpis: 

 


