
Prijavnica za OŠ Domžale
Domžale, april 2018

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/svojega otroka na (prosim, ustrezno obkrožite): 

a) delavnico za otroke - CENA s 40% popustom: 30€ (vključuje 2 šolski uri in vse materiale za slikanje)
b) delavnico slikanja za odrasle (začetna ali nadaljevalna) - CENA: s 40% popustom 60€ (vključuje delavnico 1 
dan in vse materiale za slikanje) 
c) delavnico Neuroreprogramiranja za odrasle - CENA: s 40% popustom 30€ (vključuje delavnico 3 polne ure 
in vse materiale za risanje)
d) sklop dveh delavnic slikanja: CENA s 40% popustom: 114€ (vključuje 2 dni in vse materiale za slikanje) 

S podpisom se zavezujete k plačilu akontacije za delavnico v višini 50€ ne glede na svojo udeležbo ter v 
primeru udeležbe V CELOTI glede ceno ki je označena v prijavi. Rok odjave od delavnice je najkasneje 18. 5. 
2018. Podatki za nakazilo: Center kakovosti odnosov, Litijska cesta 239A, 1261 ljubljana - Dobrunje, TR: SI56 
6100 0000 3652 106 pri Delavski hranilnici, BIC: HDELSI22.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti Centra kakovosti odnosov. 
Hranimo jih le za namene obveščanja o dejavnostih Centra kakovosti odnosov in le v evidenci udeležencev 
predavanj, delavnic, osebnih srečanj, terapij in tečajev v okviru Centra kakovosti odnosov. Občutljive podatke 
vidijo le vodstvene osebe Centra kakovosti odnosov za potrebe ustrezne obravnave v okviru delavnic, 
predavanj, tečajev ali osebnih srečanj, ki jih potrebujemo zaradi narave našega zelo osebnega dela s strankami, 
ki je v celoti zaupno. Na e-mail ali telefonsko šteilko vas obveščamo le o aktivnostih, ki ustrezajo vašemu 
zanimanju, otrok ne obveščamo o svojih aktivnostih in jih kontaktiramo izključno preko staršev, v kolikor imamo 
njihovo privolitev. Podatkov nikoli in pod nobenimi pogoji ne delimo s tretjimi osebami ali organizacijami. 
Vzpostavljene imamo vse potrebne tehnološke in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov. S 
podpisom soglašate, da vaše podatke hranimo in uporabimo le za navedene primere, 

od česar pa se lahko kadarkoli odjavite. S podpisom tudi potrjujete razumevanje soglasja in točnost podatkov.

Če je prijavljen otrok mlajši od 18 let, je prijavnica veljavna le s podpisom starša.

V                            , dne                          .    Podpis: 

zaupno

Ključi za inspiracijo
in Nevroreprogramiranje




