HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
KLASA: 602-07/15-08/15
URBROJ: 251-533-01-15-57

Zagreb, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 17. i članka 33. Statuta Hrvatske olimpijske akademije, prijedloga Komisije za
pripremu i provedbu postupka izbora sudionika na 55. međunarodnom simpoziju za mlade
Međunarodne olimpijske akademije (Simpozij), a u skladu s dopisom Međunarodne olimpijske
akademije od 09. prosinca 2014. godine te provedenim Natječajem za izbor sudionika Simpozija od
27. siječnja 2015. godine, KLASA: 602-07/15-14/02, URBROJ: 251-533-01-15-25, donosim

ODLUKU
O IZBORU SUDIONIKA NA 55. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU ZA MLADE
MEĐUNARODNE OLIMPIJSKE AKADEMIJE
Članak 1.
Na temelju provedenog Natječaja za izbor sudionika na 55. Međunarodni simpozij za mlade
Međunarodne olimpijske akademije biraju se:
1. Petra Bručić, studentica Poslijediplomskog doktroskog studija lingvistike, Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i
2. Sandro Venier, student Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE
Hrvatska olimpijska akademija je na temelju dopisa Međunarodne olimpijske akademije, od 09.
prosinca 2014. godine, raspisala Natječaj za izbor sudionika za 55. međunarodni simpozij za mlade
Međunarodne olimpijske akademije, KLASA: 602-07/15-14/02, URBROJ: 251-533-01-15-25,
koji će se održati u Olimpiji (Grčka) od 23. svibnja do 06. lipnja 2015. godine. Nadalje se utvrđuje
da je ravnatelj Hrvatske olimpijske akademije Saša Ceraj, imenovao Komisiju od tri člana, koju
čine djelatnici HOA-e: Danira Bilić, Saša Ceraj i Velinka Katić. Komisija treba pripremiti provedbu
postupka za izbor sudionika Simpozija.
Natječaj za izbor sudionika Simpozija objavljen je 27. siječnja 2015. godine na internetskim
stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i internetskim stranicama i oglasnim pločama
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a rok
za predaju prijava istekao je u ponoć 10. veljače 2015. godine.
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Rok za izbor sudionika Simpozija bio je 20. veljače 2015. godine uz sljedeće uvjete Natječaja:
A) Na natječaj se mogu javiti svi redoviti studenti i studentice kinezioloških fakulteta u Republici
Hrvatskoj (studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija kao i studenti
poslijediplomskog studija), studentice i studenti fakulteta društveno-humanističkog usmjerenja
te studenti navedenih fakulteta koje predlažu nacionalni športski savezi. Svi kandidati moraju
biti u dobi od 20 do 35 godina.
B) Svi kandidati moraju tečno govoriti engleski, francuski ili grčki jezik (službeni jezici
Međunarodne olimpijske akademije), tj. imati dovoljnu razinu znanja jednog od navedenih
jezika kako bi mogli pratiti predavanja i sudjelovati u diskusijama (u slučaju da kandidati
nemaju dovoljnu razinu znanja jednog od navedenih jezika organizator zadržava pravo
zabraniti njihovo sudjelovanje u bilo kojem trenutku trajanja simpozija).
C) Kandidati koji se natječu moraju pokazati interes za olimpizam i dodatno obrazovanje u tom
području.
D) Kandidati koji se natječu prilažu slijedeće dokumente:
- kratki životopis
- molbu s osnovnim podacima o kandidatu i kontaktima (adresa, telefon, e-mail, OIB),
- fotografiju (kao za putovnicu) u elektroničkom obliku
- ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
- potvrdu fakulteta o statusu studenta u akademskoj 2014./2015. godini,
- fotokopiju prve stranice indeksa
- pisano obrazloženje razloga zbog kojih se javljaju na natječaj kao dokaz posebnog
interesa za olimpizam i olimpijski pokret (maksimalni opseg 2 kartice teksta).
E) Sve troškove puta i smještaja (zrakoplovna karta Zagreb-Atena-Zagreb, tri noćenja u Ateni i
deset noćenja u Olimpiji te svi obroci i dodatni prijevoz Atena-Olimpija-Atena kao i trošak
sudjelovanja) platiti će Međunarodna olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost
Međunarodnog olimpijskog odbora i Hrvatska olimpijska akademija. Izabrani kandidati
ostvaruju i pravo na dnevnicu u visini od 12 eura koju će isplatiti Hrvatska olimpijska
akademija prije polaska na put.
F) Izabrani kandidati moraju po povratku iz Olimpije podnijeti kratko pisano izvješće o
sudjelovanju i biti spremni uključiti se u aktivnosti Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatskog
olimpijskog odbora sličnog karaktera (obrazovne akcije, seminari i sl.) te se u skladu s
mogućnostima i interesu nastaviti dalje obrazovati o olimpijskom pokretu i olimpizmu.
G) Prednost će imati kandidati s višim prosjekom ocjena, kandidati koji su tijekom studija postigli
veći uspjeh iz predmeta Povijest sporta, kandidati koji su tijekom studija upisali Olimpizam kao
izborni predmet, te kandidati koji se aktivno bave športom.
H) S kandidatima koji uđu u uži izbor, ako bude potrebe, obavit će se razgovor.
I) Na natječaju će biti izabrano dvoje kandidata.
J) Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima izbora.
K) Okvirni plan puta:
- Dolazak u Atenu (zrakoplovom iz Zagreba):
23. svibnja 2015.
- Svečano otvorenje simpozija (u Ateni):
24. svibnja 2015.
- Odlazak u Olimpiju (autobusom)
25. svibnja 2015.
- Rad simpozija (Olimpija):
26. svibnja – 4. lipnja 2015.
- Povratak u Atenu (autobusom):
05. lipnja 2015.
- Odlazak iz Atene (zrakoplovom za Zagreb):
06. lipnja 2015.
Komisija iz članka 1. ove Odluke sastala se dana 17. veljače 2015. godine te je utvrdila da je u
Hrvatskoj olimpijskoj akademiji zaprimljeno sedam prijava u zadanom roku. Svi kandidati
zadovoljavaju uvjete natječaja. Prijavili su se slijedeći kandidati: Lea Bušac, Petra Bručić, Tin
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Gojević, Nika Miletić, Marijana Ribičić, Sandro Venier i Dominik Vlašić. Nakon rasprave o
pristiglim prijavama, sukladno kriterijima natječaja, prije svega prema prosjeku ocjena i iskazanom
interesu za olimpizam i dodatnom obrazovanju u tom području, te uvažavajući preporuke MOA-e i
potrebe HOA-e, Komisija je jednoglasno donijela odluku o izboru Petre Bručić, studentice
Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike , Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i
Sandra Veniera, redovnog studenta 4. nastavne godine na Integrralnom prediplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za
prijavu sudjelovanja na 55. Međunarodni simpozij za mlade Međunarodne olimpijske akademije.

ravnatelj
Hrvatske olimpijske akademije
dr. sc. Saša Ceraj
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