
Prijavnica za šolo lektoriranja

Izberite datum izbrane strokovne delavnice ali celotno šolo lektoriranja: 

Prijavljam se na vsa 4 srečanja in želim izkoristiti 15-% popust na končno ceno.*

Prijavljam se na vsa 4 srečanja in želim izkoristiti 5-% popust na končno ceno.**

Prijavljam se na prvo strokovno delavnico 7. 9. 2017.***

Prijavljam se na drugo strokovno delavnico 14. 9. 2017.***

Prijavljam se na tretjo strokovno delavnico 21. 9. 2017.***

Prijavljam se na četrto strokovno delavnico 28. 9. 2017.***

Opombe: 
* Za prijavo na celotno šolo lektoriranja do 10. 6. 2017 priznamo 15-odstotni popust na ceno šole lektoriranja (360,00 EUR + DDV). 
Končna cena celotne šole lektoriranja je tako do 10. 6. 2017 306,00 EUR (+ DDV). 
** Za prijavo na celotno šolo lektoriranja po 10. 6. 2017 in do 1. 9. 2017 priznamo 5-odstotni popust na ceno šole lektoriranja (360,00 EUR 
+ DDV). Končna cena celotne šole lektoriranja je tako po 10. 6. 2017 342,00 EUR (+ DDV). 
*** Udeležnina za posamezno delavnico je 90,00 EUR (+ DDV), natančna vsebina delavnic pa je na voljo na spletišču Lektornica: Šola 
lektoriranja.

Podatki o udeležencu 

Ime in priimek Glavni poklic (lektor, urednik, prevajalec, študent ...)

Naziv podjetja (če želite, da se račun izstavi podjetju in ga plača podjetje) Dav. št.

Naslov

Kraj Poštna številka

E-naslov Telefonska številka

Opombe

POMEMBNO: 
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, vendar svetujemo, da jo pošljete preprosto kar po elektronski pošti. 
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.
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