PRIJAVNICA

Kotizacija na osebo (20% DDV vključen v znesek):
Prijave in plačila
do 24. 11. 2010
po 24. 11. 2010
60 €
75 €

Na posvetovanje prijavljamo:
Ime in priimek

1.

Vsak dodatni udeleženec iz iste organizacije ima 10 % popusta, vsi
nadaljnji (3., 4., itd.) pa 20 % popusta. V kotizacijo je vključena
udeležba na posvetovanju, gradivo, postrežba v odmorih in potrdilo o
udeležbi.

2.
3.
4.
Podatki o naročniku (za račun):

Organizacija: _______________________________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________

Kraj (pošta): __________________________________________

Zavezanec za plačilo DDV:

ID za DDV: ____________________________________________

DA

Telefon: _________________________

NE

Faks: ____________________

E‐pošta: ____________________________________

Naslov za pošiljanje potrdila o udeležbi (če je različen od naslova za račun) : _________________________________________________
Izpolnjeno prijavnico (najdete jo tudi na spletni strani www.sa.gov.si) pošljite na naslov Slovenska akreditacija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, po
faksu 01 / 5473 272 ali po e‐pošti akreditacija@gov.si. Prosimo vas, da na podlagi prijavnice plačate kotizacijo na transakcijski račun Slovenske
akreditacije št. SI56 0110 0603 0216 687, sklic 00 2001‐vaša davčna številka.
Pogoji za registracijo in prijavo: Prijava je potrjena s plačilom kotizacije. V primeru odpovedi prijave po 26. 11. 2010 se vplačana kotizacija ne vrača.
Vsi udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi. SA si pridržuje pravico do morebitnih naknadnih sprememb programa, ki bodo objavljene na www.sa.gov.si.

Informacije o programu in organizaciji Dneva akreditacije so na voljo tudi na spletni strani SA, www.sa.gov.si.
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