Poučevanje in prevajanje Nemko,
Jasna Kraker, s. p.
Koroška cesta 61a
SI-2360 Radlje ob Dravi

PRIJAVNICA
ZA TEČAJ ANGLEŠKEGA / NEMŠKEGA JEZIKA
(ODRASLI)

Ime in priimek:

Jezik:
Vrsta tečaja:

nemški
individualni

angleški
skupinski
tečaj v dvoje

Podatki:
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
Elektronska pošta:
Tečaj:
1. Tečaj se bo izvajal v prostorih Jezikovne šole Nemko, Koroška cesta 61a, SI-2360
Radlje ob Dragi.
2. Tečaj se bo izvedel v obsegu ____________, za eno šolsko uro velja 45 minut.
Prosim, da na tečaj prispete 5 minut pred pričetkom predavanja.
3. V ceno tečaja je vključeno:
-

Strokovno vodenje / poučevanje usposobljene predavateljice
Organizacija tečaja
Vsi pripomočki, potrebščine, kopije – materiali …

Cenik, pogoji plačila in pogoji odpovedi:
1. Cena tečaja je _____ EUR na pedagoško uro oziroma _____ EUR na celoten
tečaj. Plačilo preko položnice se izvede do najkasneje 18. v mesecu.
2. Plačilo tečaja je možno v (ustrezno obkrožite):
-

enem obroku ( ______ EUR)
dveh obrokih ( ______ EUR)
mesečno, kjer se plačilo izvede kot zgoraj navedeno do najkasneje 18. v mesecu:
4 obiski / 8 obiskov* (*dve šolski uri) mesečno. Ure med počitnicami so proste in
izključene; možen je tudi drugačen dogovor.

Pri enkratnem oziroma obročnem plačilu se v primeru prekinitve tečaja iz naše strani
oziroma zaradi morebitnih zakonskih določil od že plačanega zneska odštejejo že
realizirane ure, preostali znesek pa vrne.

Izostanki in odpovedi:
1. Tečajnica / tečajnik je dolžan izostanek od ure sporočiti vsaj 2 dni pred izostankom. V

tem primeru se izostanek sporoči direktno predavatelju, ura pa se nadoknadi v
nadomestnem terminu. Opraviči se največ 1 ura izostanka v mesecu. V primeru
izostanka predavatelja veljajo isti pogoji. Izjemoma se 1 odsotnost, kot že zgoraj
navedeno, ne zaračuna zaradi višje sile. Telefonsko številko predavatelja boste prejeli
ob prijavi.
Po pričetku tečaja se dogovorjene ure izvedejo – odpoved med tečajem (razen v
primeru višje sile oziroma dolgotrajne bolezni) zaradi organizacijskih zadev predavatelja
ni mogoča.

Cenik tečajev
Skupinski tečaj (3–6 tečajnikov): 7 € / pedagoško uro*
(*tj. 45 min)
Tečaj v dvoje: 10 € / pedagoško uro* (*tj. 45 min)
Individualni tečaj in inštrukcije: 15 € / pedagoško uro*
(*tj. 45 min)
Dodatno izpopolnjevanje znanja: 17 € / pedagoško uro*
(*tj. 45 min)

Varnost podatkov
Zgoraj vpisanih podatkov ne bomo zlorabili na kakršenkoli način. Vaših kontaktnih in osebnih
podatkov ne bomo posredovali tretji stranki, razen če tako zahteva zakon.

Datum:

Podpis:

SOGLASJE za objavo in uporabo fotografij in/ali videoposnetkov za promocijske
namene Jezikovne šole Nemko

Podpisani/-a…………………..….…. dovoljujem fotografiranje in snemanje na jezikovnem
tečaju Nemko. Slikovno gradivo bo uporabljeno izključno za prikaz dejavnosti na tečaju v
izvedbi Jezikovne šole Nemko na uradnih spletnih straneh in bo posredovano
učencem/obiskovalcem ob zaključku jezikovnega tečaja.
Kraj in datum:
Podpis:

