
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA 
 

za Virtualni info dan Učilišta Ambitio 2021. 
 

(19. ožujka 2021. godine od 18 do 19 sati) 
 
 

Članak 1. 
Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, 10 000 Zagreb, Hrvatska provodi nagradni natječaj povodom Virtualnog 
info dana Učilišta Ambitio 2021. godine. 
Nastava za dobitnika nagradnog natječaja odvijat će se u Učilištu Ambitio, Kuniščak 1A, 10 000 Zagreb. 
 

Članak 2. 
Nagradni natječaj održava se samo za vrijeme održavanja Virtualnog info dana Učilišta Ambitio 19. 
ožujka 2021. godine od 18 do 19 sati u okviru događaja koji je kreiran na stranici Facebook Učilišta 
Ambitio. 
Učilište Ambitio dodijelit će popust u iznosu 10 % na utvrđeni iznos školarine osobi koja najbrže tijekom 
održavanja Virtualnog info dana u potpunosti točno ili najviše približno točno odgovori na postavljeno 
pitanje.  
Iznos školarine za svaku osobu utvrđuje se sukladno člancima II., III. i IV. odnosno članku V. Odluke o 
visini školarine na formalnim programima obrazovanja odraslih u Učilištu Ambitio, načinu otplate 
školarine i pravu ostvarivanja popusta ili umanjenja školarine (KLASA: 602-07/21-01/01, URBROJ: 251-
546-030-21-02, 9. veljače 2021. godine). 
Nagrada nije zamjenjiva za novac. 
 

Članak 3. 
Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske stariji od 15 godina 
koji sudjeluju na Virtualnom info danu, posjeduju valjan račun na platformi Facebook, posjeduju e-mail 
adresu i koji su završili minimalno osnovnu odnosno trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, ovisno 
o programu koji upisuju. 
Pravo na sudjelovanje u nagradno natječaju nije uvjetovano kupnjom. 

 
Članak 4. 

Dobitnik koji osvoji navedeni popust iz članka 2. ove Odluke mora zadovoljavati uvjete za upis u program 
prekvalifikacije ili stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica odnosno uvjete 
za upis u program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice. 
Dobitnik stječe pravo na nagradu za program prekvalifikacije / stjecanja srednje stručne spreme za 
zanimanje dentalni/ asistent/ica odnosno program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice pod 
uvjetom da se u program upiše u razdoblju od 26. travnja do 7. svibnja 2021. godine za program 
usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice ili od 6. do 17. rujna 2021. godine za program stjecanja 
srednje stručne spreme / prekvalifikacije za zanimanje dentalne/a asistent/ica. 
 

Članak 5. 
U slučajevima povremenih nagradnih natječaja, poput ovoga, popust koji dodjeljuje Učilište Ambitio u 
nagradnom natječaju dobitnik može iskoristiti na način da se popust ostvaren kroz nagradni natječaj ne 
zbraja s ostalim važećim popustima koje osoba može ostvariti prilikom upisa u programe obrazovanja. 
Popust iz nagradnog natječaja može se iskoristiti isključivo kao jedini popust prilikom upisa. 
 



Članak 6. 
Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ove Odluke te je suglasan s 
ovim pravilima i uvjetima korištenja.  

 
Članak 7. 

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Učilišta Ambitio i njihova uža obitelj. 
 

Članak 8. 
Dobitnik nagradnog natječaja bit će objavljen uživo tijekom Virtualnog info dana, a ako dobitnik prihvati 
nagradu, bit će objavljen naknadno na internetskim stranicama Učilišta Ambitio i pripadajućim 
društvenim mrežama do datuma 26. ožujka 2021. godine. 
Dobitnik će biti obaviješteni i pisanim putem porukom u svoj pretinac Inbox na platformi Facebook. 

 
Članak 9. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju dobitnik pristaje na objavu svojih podataka na internetskim 
stranicama Učilišta Ambitio i pripadajućim društvenim mrežama te ovlašćuju Učilište Ambitio da koristi 
njegove/njezine osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave 
rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom dodjele nagrade, tako i u objavi reportaža ili sličnih 
materijala vezanih uz nagradni natječaj.  
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju i ostavljanjem svojih podataka (ime i prezime, e-mail adresa i broj 
telefona) sudionici pristaju da se njihovi kontakt podaci koriste za slanje novosti, informacija o 
aktivnostima, upisima itd. Učilišta Ambitio. 

 
Članak 10. 

Nagrada iz članka 2. ovoga Pravilnika dodijelit će se samo ako se do 7. svibnja 2021. godine u program 
usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice odnosno do 17. rujna 2021. u program stjecanja 
srednje stručne spreme / prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica upiše minimalno 15 osoba. 
 

Članak 11. 
U slučaju spora između Učilišta Ambitio i sudionika ovoga nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud 
u Zagrebu. 
 
 
KLASA: 602-07/21-01/03 
URBROJ: 251-546-030-21-01 
Zagreb, 16. ožujka 2021. godine    
 
 

 

https://www.educentar.net/HR/Admin/Programs/Edit/21763/
https://www.educentar.net/HR/Admin/Programs/Edit/21763/

