JAZ, MIDVA, MI, Sabina Korošec s.p., Plečnikova 10 b, 3000 Celje, Slovenija, 00 386 (0) 41 74 55 70,
IBAN SI56 0636 9010 0218 526 (BANKA CELJE d.d.), davčna številka: 40736709, mat.št.: 6115802000

P R I J A V N I C A
PODATKI O UDELEŽENCU
IME: …………………………………………………..…………………
PRIIMEK: ………………………………………….…..………………

IN

Ulica, naselje: ……………………………………………………….
Poštna številka: ………………………………..…………………..
Kraj: ……………………………………………….……………..……..

VABITA
NA IZOBRAŽEVANJE iz metode
DIR/FLOORTIME™

Elektronska pošta: ………………………………………………..

Prvo slovensko strokovno izobraževanje za
delo z uspešno metodo, ki je namenjena
obravnavi in zgodnji intervenciji otrok z
motnjami v razvoju, ki bo:
9. in 10. junija 2012 (sobota in nedelja)

Sem član društva SRPS (obkroži) : DA / NE

od 8.00 do 16.00
V TEHNOLOŠKEM PARKU
TEHNOPOLIS CELJE,
Kidričeva ulica 25, 3000 CELJE
Cena izobraževanja:
Fizične osebe: 230 e/ 250 e
Starši: 250- plačilo na več obrokov
Člani društva SRPS: 230 e
Pravne osebe: 250 e
Sredstva nakažite na TRR:
SI56 0636 9010 0218 526 (BANKA CELJE d.d.)

Fizične osebe lahko plačajo kotizacijo v
dveh delih (akontacija do 5. maja, razlika
do 1. junija),
pravne osebe pa do 20. aprila.
Prijava je veljavna s plačilom kotizacije!
Račun boste prejeli na izobraževanju,
hkrati s potrdilom o udeležbi.
Prijave pošljite po elektronski pošti:

Telefonska številka: ………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………….

Plačnik kotizacije:
A - Fizična oseba (obkroži):
starši, specialni pedagog, učitelj, vzgojitelj,
logoped, psiholog, del. terapevt,
zdravnik, ........................................................... .
Plačal bom (obkroži):
1. Enkratno v celoti do 5. maja v znesku 230
evrov
2. V dveh delih (100 evrov do 5. maja, 150
pa do 1. junija, oz. 130 evrov za člane
društva SRPS
******************************
B - Pravna oseba (plačilo do 20. aprila: 250 evrov,
oz. 230 evrov za člane društva SRPS)
Ime ustanove:
……………………………………………………………………………
………………………………………..…………..………………….…..
Naslov ustanove:
………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………..

sabina.korosec1@siol.net
ali po pošti na naslov:
JAZ, MIDVA, MI, Sabina Korošec s.p.
Plečnikova 10 b, 3000 Celje, Slovenija

Davčna številka: …………………………………………………
Žig in podpis odgovorne osebe: ………..……………..….

Organizator strokovnega izobraževanja si jemlje pravico, da v primeru prenizkega števila udeležencev odpove
izobraževanje in vrne udeležencem že plačano kotizacijo. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prijav
in plačil kotizacije. Prav tako ima organizator pravico, da spremeni lokacijo izobraževanja.
Račun boste prejeli na izobraževanju hkrati s potrdilom o udeležbi.

