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www.marincilic.com

GLAZBENE STIPENDIJE
NATJEČAJ
Zaklada Marin Čilić raspisuje natječaj za stipendiranje izvrsnih mladih glazbenika u
školskoj godini 2020./2021.
.
Zaklada Marin Čilić dodjeljuje 10 stipendija učenicima osnovnih i srednjih glazbenih škola.
Svaka stipendija iznosi 10.000,00 HRK i dodjeljuje se za naknadu troškova školarine,
usavršavanja i seminara, sudjelovanja na natjecanjima (uključujući trošak putnih troškova,
kotizacije, smještaja i prehrane tijekom natjecanja) te troškova kupnje glazbenih instrumenata
i pomagala. Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima tijekom školske godine.
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II.
•
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•
•
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•

Učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete ostvaruju pravo na prijavu:
Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
Učenici osnovne i srednje glazbene škole
Učenici čiji je ukupan prosjek ocjena prethodne 3 godine glazbenog obrazovanja viši
od 4,5
Imaju osvojenu prvu nagradu na barem jednom državnom i/ili međunarodnom
natjecanju u periodu od 2017. godine do danas
Nisu korisnici druge stipendije u iznosu većem od 8,000.00 HRK godišnje
Uz obrazac za prijavu je potrebno priložiti:
Životopis
Motivacijsko pismo u kojem učenik navodi kako će mu stipendija pomoći u daljnjem
napredovanju i kako bi utrošio dobivena sredstva
Presliku domovnice
Preporuku profesora glazbe
Potvrdu o redovnom upisu u osnovnu ili srednju glazbenu školu
Potvrdu o ostvarenim rezultatima na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima od
2017. godine do danas. Potvrda navodi ne samo nagradu već i mjesto koje je učenik
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osvojio na svakom od navedenih natjecanja. Potvrdu potpisuje profesor glazbe ili
ravnatelj glazbene škole koju učenik pohađa.
Vjerodostojne isprave (preslike) ili pisanu izjavu, ako je student korisnik neke druge
stipendije
Potvrdu o visini dohotka za 2020. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva
uključujući i podnositelja zahtjeva. Potvrdu o visini dohotka izdaje Porezna uprava.
Kopije svjedodžbi ili potvrdu o prosjeku ocjena za prethodne tri godine ovjerenu u
tajništvu glazbene škole (učenici II. i III. razreda osnovne glazbene škole prilažu prosjek
ocjena za prethodnu, odnosno prethodne dvije godine glazbenog obrazovanja)

III.

U slučaju istih ili u velikom djelu sličnih prijava, prednost pri dodjeli stipendija imaju
učenici slabijeg imovinskog statusa te oni koji nisu korisnici drugih stipendija.

IV.

Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se uzeti u obzir.

V.

Prijave na natječaj zajedno sa skeniranom dokumentacijom i ispunjenim obrascem
poslati na adresu elektroničke pošte: info@marincilicfoundation.com do 08.11.2020.
U predmet maila napisati: «Prijava za glazbenu stipendiju 2020./2021.».
Po primitku prijave odgovorit ćemo na pristigli mail da smo prijavu zaprimili.

VI.

U slučaju da niste u mogućnosti obrazac i dokumente poslati putem elektroničke
pošte, iznimno ih možete poslati preporučenom poštom na sljedeću adresu:
Zaklada Marin Čilić
Savska cesta 41 (9 kat – Virtual Office)
10 000 Zagreb, Hrvatska

VII.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke
pošte u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

VIII.

S učenicima koji ostvare pravo na dodjelu stipendije, sklopit će se ugovor o korištenju
stipendije.
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