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Prijavnica na Uvodno usposabljanje za prostovoljce/ke
Ime in priimek

Naslov

Pošta

Elektronski naslov

Telefon/mobilni
telefon

Kot prostovoljec/ka delam/želim
delati v organizaciji:
Starost (letnica rojstva):
Prehrana (označi):
Termin in kraj usposabljanja, ki se ga
boste udeležili:
Plačilo prispevka (označi):

vsejed

vege

drugo:

□ 25 €
□ 19 € (dijaki, študenti, upokojeni, brezposelni)
□ prosim za oprostitev plačila (ob prijavnici pošljite krajšo
obrazložitev)

□ plačam sam
□ plača prostovoljska organizacija
Uradni naziv in naslov organizacije:
Davčna številka organizacije:
V primeru fotografiranja Slovenski
filantropiji dovoljujem uporabo
fotografij za potrebe usposabljanj:

□DA

□NE

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. S poslano prijavo se strinjate, da Slovenska
filantropija v skladu z Zakonom o varstvu podatkov obdeluje vašo prijavo za potrebe usposabljanj in z
njimi povezanih aktivnosti.
Dva tedna pred usposabljanjem vam bomo poslali potrditev termina (v kolikor je prijavljenih manj kot 8
udeležencev usposabljanja ne izpeljemo) ter več informacij o poteku usposabljanja. Po potrditvi
usposabljanja z naše strani vam bomo poslali predračun.
S plačilom tudi potrdite svojo udeležbo na usposabljanju. Prispevek za usposabljanje znaša 25 evrov
(vključuje DDV), za dijake, študente, upokojence in brezposelne pa 19 € (vključuje DDV). V primeru, da
ste v finančni stiski in prispevka ne morete plačati, skupaj s prijavnico pošljite obrazložitev in v kolikor bo
mogoče, ga bo po svojih zmožnostih za vas pokrila Slovenska filantropija.
Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred
izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.
Prijave sprejemamo:
po elektronski pošti: usposabljanja@filantropija.org, faks:
filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

01 430 12 89, na naslov: Slovenska

Slovenska filantropija se že 25. leto aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

