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1. PAKET Z ENOPOSTELJNO SOBO
(kotizacija z vsem potrošnim materialom, prevoz, 3x nočitev z zajtrkom, 3x kosilo in večerja) 

370,00 EUR+ DDV (22%) = 451,40 EUR

2. PAKET Z DVOPOSTELJNO SOBO (dve osebi v sobi)
(kotizacija z vsem potrošnim materialom, prevoz, 3x nočitev z zajtrkom, 3x kosilo in večerja) 

320,00 EUR+ DDV (22%) = 390,40 EUR

(cena za osebo)

S podpisom prijavnice in  nakazilom zneska izbranega paketa na naš TRR 02085-0011876560, sklic 
10-2017 potrjujete svojo udeležbo na izobraževanju od 1.10. do 4.10.2017 v Schaanu (Liechtenstein). V 
primeru odpovedi, kasneje kot 15 dni pred odhodom, Vam zneska nismo dolžni vrniti. Pogoje odpovedi 
najdete v nadaljevanju spodaj.

Veselimo se skupnega odhoda na izobraževanje in Vas lepo pozdravljamo!  

Kraj, datum: __________________    Podpis udeleženca: _____________________ 

Več informacij dobite na:
Dentalia d.o.o. Ljubljana
Celovška cesta 197, 1000 Ljubljana
01 583 77 30, info@dentalia.si, www.dentalia.si 

1. oktober
- 
4. oktober 2017

ICDE Liechtenstein 
Strokovno 
izobraževanje s 
praktičnim delom

Zaradi zahtev organizatorja izobraževanja je prijava mogoča le skupaj z nakazilom zneska kotizacije na TRR podjetja Dentalia d.o.o. 
Ljubljana. Ljubljana, ki ga najdete v nadaljevanju spodaj (tudi v primeru lastnega prevoza ali predhodnega odhoda domov). Zaradi 
omejenega števila delovnih mest (16) na izobraževanju, nas pred nakazilom na TRR pokličite, da preverimo trenutno zasedenost. V 
primeru premajhnega števila udeležencev se dogodek lahko zgodi, da se dogodek odpove. Hvala za razumevanje!



Pogoji prijave na izobraževanje oziroma njene odpovedi:

Prijava udeleženca izobraževanja je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o udeleženčevi 
odpovedi izobraževanja.  

Za zavezujočo prijavo se smatra podpisana zgornja pisna prijava in plačilo kotizacije, za dan plačila pa se šteje 
dan, ko udeleženec izvrši vplačilo na transakcijski račun podjetja Dentalia d.o.o. Ljubljana

V primeru, da udeleženec poleg podpisane prijavnice ne plača kotizacije, se šteje, da prijava ni popolna, 
oziroma nismo dolžni prosto mesto na izobraževanju rezervirati za omenjenega udeleženca.

Udeleženec ima pravico do odpovedi izobraževanja, Dentalia d.o.o. Ljubljana pa dolžnost do povračila stroškov 
le do 15 delovnih dni pred odhodom na izobraževanje, se pravi do 08.09.2017. V primeru odpovedi, kasneje 
kot 15 delovnih dni pred odhodom, Vam zneska nismo dolžni vrniti zaradi nastalih stroškov organizacije. 

Če se udeleženec izobraževanja ne pojavi ali odpove izobraževanje na dan začetka izobraževanja, ga podjetje 
Dentalia d.o.o. Ljubljana bremeni za celotno vrednost storitve, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

V kolikor udeleženec med izobraževanjem po svoji želji spremeni program, oziroma prekine izobraževanje in 
ne potuje po programu (predhodni odhod domov, lastni prevoz, itd.), se šteje, da je udeleženec odstopil od 
pogodbe med izobraževanjem. V tem primeru nima pravice do povračila stroškov, ne delno in ne v celoti. V 
primeru, da Dentalia d.o.o. Ljubljana odpove izobraževanje, ima udeleženec pravico do celotnega povračila 
vplačane kotizacije. 

S podpisom se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji prijave na izobraževanje oziroma njene odpovedi.

Kraj, datum__________________    Podpis udeleženca: _____________________
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- 
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ICDE Liechtenstein 
Strokovno 
izobraževanje s 
praktičnim delom

Več informacij dobite na:
Dentalia d.o.o. Ljubljana
Celovška cesta 197, 1000 Ljubljana
01 583 77 30, info@dentalia.si, www.dentalia.si 




