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Cena Sergia Marchionne 
„Odměna za vynikající studijní výsledky“ 

 

CNH Industrial vyhlašuje soutěž pro děti zaměstnanců společnosti CNH Industrial o finanční 

odměnu za dosažené studijní úspěchy. Účelem této akce je podpořit studenty, ocenit jejich 

snahu během studia, rozvíjet odborné znalosti a zajistit tak uplatnění vzdělaných odborníků 

podle potřeb a možností společnosti. 

 

Pravidla soutěže: 

1. Soutěže se mohou účastnit děti všech kmenových i agenturních zaměstnanců, které 

k datu ukončení studia nedosáhly 26 let. Ke dni podání přihlášky nesmí být 

zaměstnanec, který přihlášku za své dítě podává, ve výpovědní době. 

2. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a splní 

požadované podmínky. 

3. Soutěž začíná dnem zveřejnění a končí vyhlášením výsledků. 

4. Finanční odměna bude udělena dětem zaměstnanců za vynikající studijní prospěch 

(závěrečné vysvědčení do průměru 1,8). Při vyhodnocení bude rovněž zohledněno, 

jestli studium přihlášeného probíhalo ve ztížených podmínkách (např. zdravotních 

nebo rodinných) nebo student v průběhu studia prokázal větší iniciativu (např. se 

účastnil školních olympiád, odborných stáží ve firmách nebo se podílel na významných 

školních projektech). 

5. Hodnotí se výsledky za studium ukončené v roce 2018. 

6. Finanční odměna je určena úspěšným absolventům odborných učilišť, středních 

a vysokých škol. Soutěžící předloží výuční list, maturitní vysvědčení nebo diplom. 

7. Finanční odměna se uděluje absolventům všech učebních a studijních oborů 

akreditovaných v ČR. 

8. Přihlášku lze podat těmito způsoby: 

a. Osobně, k rukám Anastasii Kučerové či Terezy Formánkové – 6. nebo 2. patro 

administrativní budovy, Dobrovského 74, Vysoké Mýto 566 01.  

b. Poštou, včetně příloh potvrzujících dokončené vzdělání na adresu 

Dobrovského 74, Vysoké Mýto 566 01, k rukám Anastasii Kučerové. 

c. E-mailem s naskenovanými dokumenty potvrzujícími dokončené vzdělání na 

anastasia.kucerova@cnhind.com nebo tereza.formankova@cnhind.com. 

9. Přihláška musí obsahovat následující náležitosti: 

a. Řádně vyplněný přihlašovací formulář. 

b. Životopis ve formě přehledného textu (beletrizovaný životopis) a motivační 

dopis s popisem školních nebo mimoškolních aktivit, podporující přiznání 

odměny – maximální délka každého z dokumentů na jeden formát A4. 
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c. Kopii dokladu o dosaženém vzdělání (v případě vysokoškolského diplomu 

a výučního listu musí zájemce doložit i doklad o vykonaných zkouškách 

s informacemi o dosažených známkách). 

 

10. Do soutěže nebudou zařazeny chybně vyplněné nebo neúplné žádosti. 

11. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži 

a posouzení nároku na finanční odměnu. Místní komise, která vyhodnocuje žádosti, je 

sestavena ze zástupců firmy a vybraných škol. Komise rozhoduje většinou hlasů 

o pořadí uchazečů a předkládá své rozhodnutí na schválení komisi CNH Industrial, 

která má právo návrh neodsouhlasit. V každé z pěti kategorií budou navrženi 

maximálně 3 kandidáti na odměnu. 

12. Podáním přihlášky soutěžící dává souhlas s použitím osobních údajů pro potřeby 

soutěže a zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků soutěže. 

13. Na získání finanční odměny není právní nárok. 

 

Soutěžní kategorie 

• Střední školy 

o Střední odborné učiliště s výučním listem 

o Střední škola s maturitou 

o Vyšší odborná škola zakončená absolutoriem 

• Vysoké školy 

o Bakalářské studium 

o Magisterské studium 

 

Časový harmonogram soutěže: 

• Uzávěrka přihlášek – do 15. května 2019 

• Vyhodnocení soutěže – do 31. května 2019 

• Vyhlášení výsledků a slavnostní předávání cen –  26. června 2019 

 

Odměna 

Společnost CNH Industrial věnovala do soutěže pro Českou republiku částku ve výši 

15 085 €, která bude rozdělena mezi vítěze a předána ve formě šeku během slavnostního 

ceremoniálu dne 26. června 2019. Během následujících dvou (maximálně tří) dnů dostane vítěz 

zdaněnou výherní částku na vlastní bankovní účet.  

 


