PRIJAVNICA/NAROČILNICA ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:
NLP-DIPLOMA, začetek 25. JANUAR 2017, Zagorje ob Savi
Organizator: Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje v sodelovanju s Transformacijo, d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za Zagorje: Polona Trebušak, tel. št.: 03 56 55 125, 041 802 637, e-pošta: polona.trebusak@guest.arnes.si
V skladu z veljavno zakonodajo se obvezujemo, da vaših podatkov ne bomo posredovali nobeni tretji osebi za kakršno koli uporabo.

Podatki o udeležencu
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Stopnja in vrsta izobrazbe:
Delo, ki ga opravljate:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
e-pošta:
Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podpis udeleženca:

Podatki o plačniku
Plačnik izobraževanja je:

pravna oseba/samoplačnik

- ustrezno označite

Ime oz. naziv plačnika:
Davčni zavezanec po Zakonu o DDV (za pravne osebe):

da

ne

davčna št.:

Naslov in poštna št. plačnika:
Kontaktna oseba:

GSM:

e-pošta:

tel.:

faks:

Ustrezno označite:
Plačati želimo kot predplačilo v enkratnem znesku
3 dni pred začetkom in si zagotoviti popust.
Plačati želimo v enkratnem znesku najkasneje dan pred začetkom izobraževanja.
Plačati želimo v plačilih na obroke.
Plačati želimo v 30-dnevnem roku po začetku izobraževanja (samo za proračunske uporabnike).

Pogoji odpovedi izobraževanja
S prijavo se obvezujete, da boste poravnali kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi, kadar gre za izobraževanja v
sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja, preneha obiskovati izobraževanje.
Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne
stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine, druge programe izobraževanj ali druge osebe.
Izjemoma pri obračunavanju kotizacije zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved izobraževanja je
lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do
upravičene odpovedi udeležbe.
V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov, najkasneje tri delovne dni pred
začetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.

Datum in kraj:

Podpis plačnika (žig za pravne osebe):

Izpolnjeno prijavnico lahko izročite osebno, jo pošljete po pošti na naslov Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11a, Trbovlje , pošljete po faksu na 03 56 55 130 ali
posredujete podatke po e-pošti polona.trebusak@guest.arnes.si

