
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA  

Osvoji stipendiju Učilišta Ambitio! 

 

Članak 1. 

Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, 10 000 Zagreb, Hrvatska, provodi nagradni natječaj „Osvoji stipendiju 

Učilišta Ambitio!“ koji se odvija na mrežnoj stranici Educentra, portala MojPosao, mrežnoj stranici 

Učilišta Ambitio i platformama Facebook i Instagram. 

Nastava za dobitnike stipendije odvijat će se u Učilištu Ambitio, Kuniščak 1A, 10 000 Zagreb. 

 

Članak 2. 

Nagradni natječaj traje od 1. 6. 2021. do 13. 6. 2021. godine. 

Učilište Ambitio dodijelit će tri stipendije za program prekvalifikacije ili stjecanja srednje stručne spreme 

za zanimanje dentalni/a asistent/ica: 

1. stipendiju u iznosu 20.000,00 kn 

2. stipendiju u iznosu 10.000,00 kn 

3. stipendiju u iznosu 6.000,00 kn. 

Ako školarina osobe, koja ostvari pravo na stipendiju, bude veća od iznosa dodijeljenog ovim natječajem, 

dobitnik će nadoplatiti razliku do ukupne školarine samostalno. 

Nagrada nije zamjenjiva za novac. 

 

Članak 3. 

Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske stariji od 15 godina 

koji posjeduju e-mail adresu i koji su završili minimalno osnovnu odnosno trogodišnju ili četverogodišnju 

srednju školu, osim osoba navedenih u članku 8. ovoga Pravilnika. 

Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju nije uvjetovano kupnjom, a ostvaruje se prijavom putem 

prijavnoga obrasca na mrežnoj stranici Educentra. 

Za sudjelovanje je potrebno odgovoriti na sva postavljena pitanja. 

 

Članak 4. 

Pravila nagradnog natječaja temelje se na stjecanju najvećeg zbroja bodova na temelju: 

1. dodijeljene ocjene za kreativnost ponuđenoga odgovara na nagradno pitanje “Zašto bi baš ti 

trebao/la osvojiti stipendiju?” – maksimalno 50 bodova 

2. prosjeka ocjena iz prethodno završenoga obrazovanja (osnovne ili srednje škole) – maksimalno 

40 bodova 

3. financijske mogućnosti – maksimalno 10 bodova. 

 

Članak 5. 

Povjerenstvo Učilišta Ambitio odlučuje o dobitnicima stipendije na temelju ostvarenih bodova prema 

članku 4. ovoga Pravilnika.  

 

Članak 6. 

Dobitnici koji osvoje stipendiju moraju zadovoljavati uvjete za upis u program prekvalifikacije ili stjecanja 

srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica. 

https://www.surveymonkey.com/r/C5SBH6K


Dobitnici stječu pravo na stipendiju za program prekvalifikacije / stjecanja srednje stručne spreme za 

zanimanje dentalni/ asistent/ica pod uvjetom da se u program upišu u razdoblju od 6. do 17. rujna 2021. 

godine. 

 

Članak 7. 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovog Pravilnika te je suglasan s 

ovim pravilima i uvjetima korištenja.  

 

Članak 8. 

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

 

Članak 9. 

Dobitnici stipendija bit će objavljeni na mrežnim stranicama Učilišta Ambitio, Educentra i pripadajućim 

društvenim mrežama do datuma 23. lipnja 2021. godine, a dobitnici će biti obaviješteni i pisanim putem 

na svoju e-mail adresu na temelju dostavljenih podataka u prijavnom obrascu. 

Ako se dobitnik ne odazove na pisanu obavijest poslanu na e-mail unutar 24 sata, dobitnik gubi pravo na 

nagradu, a korisnik s prvim sljedećim brojem bodova ostvaruje pravo na nagradu. 

Svi sudionici natječaja bit će informirani o rezultatima natječaja na e-mail adresu koju su naveli u 

prijavnom obrascu. 

 

Članak 10. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju dobitnici pristaju na objavu njihovih podataka na mrežnim 

stranicama Učilišta Ambitio i pripadajućim društvenim mrežama te ovlašćuju Učilište Ambitio da koristi 

njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata 

nagradnog natječaja, kako prilikom dodjele nagrada, 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 11. 

Nagrade iz članka 2. ovoga Pravilnika dodijelit će se samo ako se do 17. rujna 2021. u program stjecanja 

srednje stručne spreme / prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica upiše minimalno 15 osoba. 

U slučaju spora između Učilišta Ambitio i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u 

Zagrebu. 

 

KLASA: 602-07/21-01/04 

URBROJ: 251-546-030-21-01 

Zagreb, 26. svibnja 2021. godine    

 

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

