Ukmarjeva ulica 2
1000 LJUBLJANA

T: +386 (0)1 292 73 10
F: +386 (0)1 292 73 11
E: info@szslo.si
www.szslo.si

USPOSABLJANJE ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI
BEGUNCEV IN MIGRANTOV TER OTROKI IN
MLADOSTNIKI BREZ SPREMSTVA
PRIJAVNICA 21. 6. 2017 – 23. 6. 2017
Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………..
E-pošta: ……………………………………………………………………………………………………..
Naziv delodajalca: ………………………………………………………………………………………….
Članstvo v Socialni zbornici Slovenije (označite):
individualni/a član/ica
kolektivni/a član/ica
drugo: …………………………………………………….
Podpis udeleženca: …………………………………………………………………………………………
Plačnik donacije v primeru neudeležbe : …………………………………………………...……………..

Datum: …………………………….

Podpis plačnika: ……………………………………………

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije,
ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po faksu ali pošti na petra.jalsovec@szslo.si

POGOJI:
S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne
podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega
Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega
trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah
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srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev,
telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik
lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove
podatke za namen neposrednega trženja.
a) DA
b) NE
S to prijavo se obvezujete, da nas boste o neudeležbi pisno obvestili na naš e-naslov:
petra,jalsovec@szslo.si najkasneje do petka, 16. 6. 2017, do 12.00 ure in na ta način
sprostil rezervacijo in omogočili udeležbo drugim interesentom.
V primeru, če se ne boste udeležili delavnice in nas o tem ne boste obvestil do navedenega
datuma, se s to prijavnico obvezujete nakazati donacijo v znesku 75,00 EUR v roku 14 dni
na račun Društva odnos (http://odnos.si/).
Hkrati se obvezujete potrdilo o vplačilu
posredovati na naš e-naslov: petra,jalsovec@szslo.si. Izjema je neudeležba v primeru
bolezni ali nesreče udeleženca, ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved
izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. Vsak posameznik bo vsak dan
poskrbel, da se bo podpisal na listo udeležencev in si s tem zagotovil potrdilo o udeležbi
tečaja. V nasprotnem primeru bomo smatrali, da vas na usposabljanju ni bilo.
S prijavo se strinjate, da lahko organizator izobraževanja naredi krajše video posnetke
predavanj ter fotografije dogodka in jih objavi na spletni ter Facebook strani.
S podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji brezplačne udeležbe na 3-dnevnem programu
usposabljanja.
______________________________________

