Ljetna škola za intelektualno vlasništvo
Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo
Zagreb, Hrvatska
od 27. svibnja do 07. lipnja 2019. godine
u suradnji s
Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i
Sveučilištem u Zagrebu
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Ljetna škola za intelektualno vlasništvo
Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo WIPO
Zagreb, Hrvatska, od 27. svibnja do 07. lipnja 2019. godine
OPĆE INFORMACIJE

Dolazak u Zagreb
Avionom
Međunarodna zračna luka Zagreb udaljena je otprilike 20 km od centra grada.
Više informacija: http://www.zagreb-airport.hr
Kako doći do zračne luke Zagreb: http://www.zagreb-airport.hr/putnici/do-od-zracne-luke/11
Tel.: +385 (0)1 4562 170 (informacije)
Autobusom ili vlakom
Autobusni kolodvor Zagreb: http://www.akz.hr/default.aspx
Hrvatske željeznice – Putnički promet: http://www.hzpp.hr/
Mjesto održavanja
WIPO ljetna škola bit će održana na sljedećoj adresi:
Sveučilište u Zagrebu
Ulica kralja Zvonimira 8
HR-10000 Zagreb
Hrvatska
Lokacija na Google karti:
https://www.google.hr/maps/place/International+Relations+Office,+University+of+Zagreb/@4
5.8087481,15.9841821,16.5z/data=!4m2!3m1!1s0x4765d6547c0a5c8d:0xea387284eeff2e3e
Registracija
Svi sudionici trebaju doći u zgradu Sveučilišta u Zagrebu 27. svibnja 2019. radi
registracijskog postupka.
Vize
Sudionici ljetne škole koji nisu državljani Republike Hrvatske trebaju se sami pobrinuti da
prije dolaska u Zagreb osiguraju potrebne vize (uključujući tranzitne vize ukoliko je potrebno)
putem odgovarajućeg konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.
Više informacija o viznom sustavu može se naći na stranicama Ministarstva vanjskih i
europskih poslova http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznogsustava0/
Tel.: +385 (0)1 4569 964
Fax: +385 (0)1 4551 795, +385 (0)1 4920 149
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Jezik
Radni jezik WIPO ljetne škole je engleski, stoga se od svakog sudionika očekuje dobro
poznavanje engleskog jezika.

Kotizacija
Za studente i mlade stručnjake iz zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji s prebivalištem u
tim zemljama kotizacija je:
studenti: US$ 50
mladi stručnjaci: US$ 100
Za studente i mlade stručnjake iz razvijenih zemalja kotizacija je:
studenti: US$ 100
mladi stručnjaci: US$ 200
Klima
Tijekom mjeseca lipnja klima u Zagrebu je ljetna s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva
Celzijevih.
Dress Code
Predlažemo “business casual” odijevanje.
Osiguranje i liječnički pregled
Svi će sudionici ljetne škole koji nisu državljani Republike Hrvatske tijekom svojega boravka
vezanog uz pohađanje WIPO ljetne škole biti osigurani.
Svi su sudionici ljetne škole dužni odmah pri registraciji 27. svibnja 2019. predočiti potvrdu o
obavljenom liječničkom pregledu.
Valuta
Valuta u Republici Hrvatskoj je hrvatska kuna (HRK, kn). Trenutni valutni tečaj iznosi 6,5
HRK za 1 USD te 7,4 HRK za 1€.
Putovanje, smještaj i troškovi prehrane
Sudionici su sami odgovorni za organizaciju i troškove putovanja do i od Zagreba, smještaja i
prehrane tijekom sudjelovanja na WIPO ljetnoj školi.
Obližnji hoteli
https://www.google.com/maps/search/hotels/@45.8085007,15.9865839,16z/data=!3m1!4b1!
4m8!2m7!3m6!1shotels!2sInternational+Relations+Office,+University+of+Zagreb,+Ul.+kralja
+Zvonimira+8,+10000,+Zagreb,+Croatia!3s0x4765d6547c0a5c8d:0xea387284eeff2e3e!4m2!
1d15.9892965!2d45.8098701
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Obližnji hosteli
https://www.google.com/maps/search/hostels/@45.8085007,15.9865839,16z/data=!3m1!4b1
!4m8!2m7!3m6!1shostels!2sInternational+Relations+Office,+University+of+Zagreb,+Ul.+kralj
a+Zvonimira+8,+10000,+Zagreb,+Croatia!3s0x4765d6547c0a5c8d:0xea387284eeff2e3e!4m
2!1d15.9892965!2d45.8098701
Osobe za kontakt
WIPO Akademija
Mrs. Maria-Stella Ntamark
WIPO Academy
Tel: (+41) 22 338 81 24
Fax: (+41) 22 74014 17
E-mail: mariastella.ntamark@wipo.int
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Gđa. Tanja Milović
Voditeljica Samostalne službe za izobrazbu, promicanje i
razvoj primjene intelektualnog vlasništva
DZIV
Tel: (+385) 1 6106 359
Fax: (+385) 1 6112 017
E-mail: tanja.milovic@dziv.hr
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