
Prijavnica za šolo lektoriranja 2018

Izberite datume izbranih strokovnih delavnic ali celotno šolo lektoriranja:

Prijavljam se na vsa 4 srečanja in želim izkoristiti 5-% popust za prijavo na celotno šolo* in 5-% popust 
za zgodnjo prijavo**.

Prijavljam se na posamezne delavnice in želim izkoristiti 5-% popust za zgodnjo prijavo*:

 Prijavljam se na 1. strokovno delavnico 6. 9. 2018.***

Prijavljam se na 2. strokovno delavnico 13. 9. 2018.***

Prijavljam se na 3. strokovno delavnico 20. 9. 2018.***

Prijavljam se na 4. strokovno delavnico 27. 9. 2018.***

Prijavljam se na nemško delavnico 11. 9. 2018.***

Prijavljam se na angleško delavnico 12. 9. 2018.***

Prijavljam se na delavnico o prodaji prevajalskih in lektorskih storitev 26. 9. 2018.***

Opombe: 
+ Cena šole lektoriranja: 360,00 EUR + DDV (za 4 delavnice skupaj), cena ene delavnice: 95,00 EUR + DDV (velja 
enako za 4 iz rednega programa in 3 iz spremljevalnega programa) 
* Za prijavo na celotno šolo lektoriranja priznamo 5-odstotni popust na končno ceno. 
** Za zgodnjo prijavo do 30. 7. 2018, plačilo najpozneje 3. 8. 2018, priznamo 5-odstotni popust na končno ceno. 
     Primer: Če se na celotno šolo prijavite do 30. 7. 2018 in plačilo poravnate v roku, lahko izkoristite kar 10-0dstotni popust na 
ceno. Če se na celotno šolo prijavite po 30. 7. 2018, priznamo 5-% popust za enotno prijavo na šolo. Če pa se do 30. 7.  2018 
prijavite na posamezne delavnice, ne za celotno šolo, vam priznamo 5-% popust za zgodnjo prijavo. Če se boste za posamezne 
delavnice prijavili po 30. 7. 2018, popust ne bo več na voljo. 
*** Natančna vsebina posameznih delavnic je na voljo na spletišču Lektornica: Šola lektoriranja. 
Program šole lektoriranja se lahko še spremeni, prizadevali pa si bomo, da ne bo večjih sprememb.

Podatki o udeležencu

Ime in priimek

Naziv podjetja (izpolnite le, če želite, da se račun izstavi podjetju) Davčna številka

Naslov, poštna številka in kraj

E-naslov Telefonska številka, na kateri ste dosegljivi

Opombe: NADALJUJ 
NA 2. STRANI! 
>>>>>>>



POMEMBNO:  
Vse zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja v zvezi z Lektornicami. Na e-naslov vam bomo 
med drugim poslali predračun in račun ter gradivo za delavnice, po telefonu pa vas bomo na hitro obvestili o 
morebitnih spremembah glede delavnic.

Prosimo, označite:

Dovolim, da uporabite moje podatke za namene Lektornic, na katere sem se prijavil(-a).

Dovolim, da me tudi v prihodnje obveščate o Lektornicah. Opomba: Če se boste naveličali 
naših obvestil, se lahko, kadar koli to želite, nemudoma odjavite od prejemanja sporočil.

Prijavnico prenesite na svoj računalnik, jo izpolnite preprosto z vpisom v pripravljena polja, nato jo shranite in 
pošljite na e-naslov info@lektornica.si (kot priponko). Če želite, lahko prijavnico pošljete tudi po navadni pošti na 
naslov Lektor'ca, Želimlje 34, 1291 Škofljica. Prosimo, vpišite vse zadevne podatke. Po prijavi boste na svoj e-naslov 
prejeli predračun za plačilo udeležnine. Po plačilu udeležnine bomo potrdili vašo prijavo na delavnico ali delavnice in 
vam poslali morebitno gradivo.  
Šolo lektoriranja oziroma posamezne strokovne delavnice organizira Lektor'ca, Nataša Purkat s.p., Želimlje 34, 1291 
Škofljica, DŠ: SI56028644.  
Za morebitne dodatne informacije pišite na info@lektornica.si ali pokličite na tel. št. 040 579 312.

Datum Podpis
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