24. – 26. avgust 2018

[MEDNARODNA POLETNA ŠOLA DOŽIVLJAJSKE PEDAGOGIKE 2018]

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA 2. MEDNARODNI
POLETNI ŠOLI DOŽIVLJAJSKE PEDAGOGIKE
CŠOD Rakov Škocjan, 24. 8. 2018 – 26. 8. 2018

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: ______________________________________________
Datum rojstva: ___________________

Kraj rojstva: _____________________________

Državljanstvo: ___________________

Telefonska številka: _______________________

E-naslov: __________________________________________________________________
Kakšno je znanje angleščine? (ustrezno označite – podčrtajte):
a) Slabo
b) Osnovno
c) Dobro

Na mednarodno poletno šolo doživljajske pedagogike (ustrezno označite - podčrtajte):
a) se prijavljam sam:
Ime in priimek: _____________________________________________________________
Domači naslov: _____________________________________________________________
Poštna številka, kraj: ______________________
b) me prijavlja vzgojno-izobraževalni zavod
Ime in priimek udeleženca, ki ga napotuje zavod: __________________________________
Točen naslov vzgojno-izobraževalnega zavoda:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kotizacijo 150 € (ustrezno označite - podčrtajte):
a) bom poravnal sam v enkratnem znesku
b) bom poravnal sam v obročnem plačilu (3 obroki)
Podatki za nakazilo:
ZAVOD ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO, CANKARJEVA ULICA 5, 6000 KOPER
IBAN: SI56 6100 0001 3247 249, SWIFT: HDELSI22,
Naziv in naslov banke: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA,
MIKLOŠIČEVA 5, 1000 LJUBLJANA
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b) bo poravnal vzgojno-izobraževalni zavod
Podatki zavoda, za potrebe izstavitve e-računa / računa po pošti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Moj status (ustrezno označite - podčrtajte):
a) študent /absolvent; študijski program (zapišite): _______________________________
b) zaposlen v vzgoji in izobraževanju (spodaj dopolnite):
-

Kje (institucija)? : _____________________________________________________

-

Področje dela: ________________________________________________________

c) zaposlen drugje: poklic /delovno mesto udeleženca (zapišite):
__________________________________________________________________________
d) nezaposlen

Morebitne posebnosti glede hrane: ___________________________________________

Pomembno! V primeru odjave udeleženca do 1. 8. 2018 vrnemo celotno kotizacijo,po 2. 8.
2018 dobljene kotizacije NE vračamo.
*V primeru dokazljivih izrednih razlogov odjave se kotizacijo izjemoma lahko vrne.

O dodatnih informacijah vas bomo obveščali sproti, ko nam pošljete svoj e-naslov.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na

zavodsocialnapedagogika@gmail.com
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. številki: 041 348 168 (Matej)
Lep pozdrav,
Programski in organizacijski odbor

