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Predsednica društva: Spomenka Valušnik. 

 

Prijavnica na predstavitev BDA programa  

za fizične osebe  

17.10.2016 v prostorih društva v Laškem 
 

ROK PRIJAVE: 14.10.2016 
 

Ime in priimek:  __________________________________ 

Naslov:  __________________________________ 

Poštna številka in kraj:  __________________________________ 

Telefonska številka:  __________________________________ 

E-pošta:  __________________________________ 

 

Študent:   DA   NE 

Starš otroka s posebnimi potrebami:  DA  NE 

 

S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični: 

 

 __________________________________ 
 (podpis) 

 
Kraj in datum: _____________,  _____________  

 
Prijavnico pošljite do 14. oktobra 2016: 
-     na naslov: Društvo VESELE NOGICE, Celjska cesta 43, 3270 Laško ali 
-     skenirano na elektronski naslov: drustvo.veselenogice@gmail.com  
 
Društvo Vesele nogice se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki jih bo 
prejelo ob prijavi na predavanje, varovalo v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 
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Udeleženci, ki so starši otrok s posebnimi potrebami, kotizacije ne 
plačajo. Kotizacija za študente znaša 5 EUR. Vsi ostali udeleženci poravnajo stroške 
udeležbe v višini 30 EUR. Kotizacija se bo uporabila izključno za pokritje stroškov 
predstavitve BDA programa. Kotizacija zajema gradivo, pogostitev med odmori in 
potrdilo o udeležbi. 
 
Rok za plačilo kotizacije je 3 dni pred predavanjem, to je do PETKA, 14. oktobra 
2016. V kolikor plačilo ni bilo sprovedeno do zgoraj navedenega datuma, udeleženci 
na predavanje prinesejo potrdilo o plačilu.  
 
 
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun društva Vesele nogice. Podatki za 
izpolnitev virmana: 
 
Namen nakazila: kotizacija za BDA predavanje, ime udeleženca ali organizacije 
Koda namena: OTHR 
Referenca: SI00 04-2016 
 
BIC banke: SBCESI2XXXX 
TRR: SI56 0600 0010 0254 067 odprt pri banki Celje 
 
Ime in naslov prejemnika: 

Društvo VESELE NOGICE 
Celjska cesta 43 
3270 Laško 

 
 
Zaželjeno:  
Morebitna vprašanja, ki bi se vam pojavila ob prebiranju gradiva na spletu, lahko že 
pred predavanjem posredujete na e-mail društva. Tako bo lahko na vaše vprašanje 
predavatelj odgovoril že med predavanjem.  
 
Organizator si pridržuje pravico spremembe programa. Pred predavanjem boste 
obveščeni o podrobnostih in navodilih ob prihodu.  
 
 


