
 

 

Splošna Pravila tekmovanja Comtrade izziv za študente Ekonomske fakultete 

Splošna določila 

Organizator in izvajalec  tekmovanja je podjetje Comtrade d.o.o. (CT) v sodelovanju z Ekonomsko 

fakulteto, Univerza Ljubljana (EF)  

Tekmovanje poteka od objave izziva na spletni strani EF  do zaključne predstavitve. 

Na CT izziv se lahko prijavijo študentje EF, ki s prijavo potrdijo, da se strinjajo s pogoji tekmovanja. 

Prijavijo se lahko posamezniki in  skupine, ki štejejo maksimalno 2 člana. Rešitve, ki jih lahko 

predstavijo, pa morajo izpolnjevati pogoj, da do zaključka tekmovanja še niso bile javno objavljene. 

Prijava je možna  od 20.3. do 31.3.2017 na e-naslov edit.si@comtrade.com Ob prijavi  je potrebno za 
vsakega sodelujočega navesti naslednje podatke: 
Ime in priimek ,  
Letnik in smer študija,  
e-naslov in  številka mobilnega telefona.  
Prijavljeni tekmovalci dovoljujejo organizatorju, da zbrane osebne podatke uporablja za namene 
obveščanja o tekmovanju ali o drugih možnostih vključevanja študentov v aktivnosti organizatorja 
podjetja Comtrade d.o.o. Organizator pa se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, 
razen če bo to potrebno zaradi izvedbe tekmovanja. 
 

Roki 

Končne rešitve morajo vsi tekmovalci posredovati do 8.5. in predstaviti na zaključni predstavitvi med 

9. in 12. 5. 2017 (o točnem terminu bodo obveščeni vsi prijavljeni naknadno).  

O izbiri zmagovalca odloča mešana komisija predstavnikov EF in CT, dodaten glas pa na zaključni 

predstavitvi dodeli tudi publika. 

Izvajalec in organizator si pridržujeta pravico , da ne podelita nagrade, če se pojavi  dvom o 

istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju in/ali  če so sodelujoči tekmovalci ravnali v nasprotju 

s pravili tekmovanja. 

Nagrade 

Komisija bo med vsemi tekmovalci izbrala 1 (enega)  prejemnika prve nagrade in enega (1) 
prejemnika druge nagrade. 
1. nagrada 
Možnost opravljanja enomesečne plačanane prakse v podjetju Comtrade na področju Comtrade 
Digital Services – Mobility and Travel  
http://comtradedigital.com/mobility-and-travel/ 
 
2. nagrada 

Udeležba in pitch na enem od dogodkov, ki jih organizira Comtrade. 
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Nagrajenci se strinjajo, da se vse materialne avtorske pravice nagrajene rešitve in morebitne 

pripadajoče dokumentacije prenesejo izključno, za ozemlje celega sveta, ter časovno neomejeno na 

Comtrade d.o.o.  

Imena nagrajencev lahko CT in EF objavita v različnih medijih  

 

Pritožbe in spremembe 

Vse morebitne pritožbe rešuje organizator. Pritožbe lahko sodelujoči pošljejo na naslov 

edit.si@comtrade.com 

Organizator lahko spremeni ta pravila,  če se pojavijo zunanje okoliščine. O vseh spremembah bodo 

udeleženci obveščeni po e-pošti. 

Kontakt za dodatna vprašanja edit.si@comtrade.com 
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