
Prijavnica za OŠ Domžale
Domžale,  april 2017

Ime:

Priimek:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

Datum rojstva: 

Telefonska številka: 

Elektronska pošta:

Če je prijavljeni mladoletna oseba:  

Ime starša:   

Kontakt starša:

Če potrebujete original račun za podjetje, navedite njegove točne podatke:

Naziv:

Naslov:

Davčna številka:     Ali ste davčni zavezanec? DA NE

Prijavljam se na (prosim, ustrezno obkrožite): 

a) delavnico za otroke - CENA: 30€ (vključuje eno delavnico 3 ure in vse materiale za slikanje)
b) začetno delavnico za odrasle - CENA: 60€ (vključuje eno delavnico 1 dan in vse materiale za slikanje) 
c) nadaljevalno delavnico za odrasle - CENA: 42€ (vključuje eno delavnico 3 ure in vse materiale za slikanje)
d) začetno in nadaljevalno delavnico za odrasle - CENA: 72€ (vključuje dve delavnici 9 ur (dan in pol) in vse 
materiale za slikanje)
e) delavnico Neuroreprogramiranja za odrasle - CENA: 42€ (vključuje eno delavnico 5 ur in vse materiale za 
risanje)
f) sklop vseh treh delavnic za odrasle: CENA: 114€ (vključuje tri delavnice (2 dni) in vse materiale za risanje in 
slikanje) 

S podpisom se zavezujem k plačilu delavnice V CELOTI (glede na zgornjo prijavo) ne glede na svojo udeležbo. 
Rok odjave od delavnice je najkasneje 10. 4. 2017. V primeru odjave po 5. 4. 2017 se zaračunajo stroški 50 € za 
odraslo osebo in 30€ za otroka. 

 

V                            , dne                          .    Podpis: 

Če je prijavljen otrok, je prijavnica veljavna le s podpisom starša.

V skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov se bodo zaupani podatki vodili le v evidenci udeležencev predavanj, delavnic in tečajev v 
okviru Centra kakovosti odnosov. S prijavo tudi soglašam, da me lahko na moj elektronski naslov ali mobilno številko obveščate o aktivnostih in 
dejavnostih Centra kakovosti odnosov, od česar pa se lahko kadarkoli odjavite. S podpisom potrjujem točnost zgoraj navedenih podatkov.

zaupno

Ključi za inspiracijo
in Nevroreprogramiranje


