PRIJAVNICA NA TEČAJ ANGLEŠČINA ZA MALČKE 2019/20 – Vrtec Zarja
ob PONEDELJKIH: 16.45-17.15 ali 17.20-17.50 (obkrožite želeni termin)

Obseg tečaja: 30 srečanj po 30 minut stane 111,00 eur/otroka. Začetek: v ponedeljek,
30. septembra 2019. Prijavnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 23. septembra 2019.
Ime in priimek otroka: __________________________________

Starost otroka: _______________

Ime in priimek starša: __________________________________

Telefon: _____________________

Naslov: _______________________________________ e-mail: _____________________________
Plačilo v

1

2

3 obrokih (obkrožite)

Podpis: ___________________________________

SOGLASJE IN IZJAVA
Podpisani/-a…………………..….…., mati/oče otrok(a) …………………..…… dovoljujem
fotografiranje in snemanje otrok(a) na jezikovnem tečaju Angleščina za malčke v Vrtcu Zarja.
Slikovno gradivo bo uporabljeno za prikaz dejavnosti na tečaju v izvedbi zavoda Jezikovni
svet NAVITAS na spletnih straneh in bo posredovano staršem ob zaključku jezikovnega tečaja.
Seznanjen/-a sem, da zavod obdeluje naše podatke za potrebe obveščanja ter jih samo po
potrebi posreduje tudi Vrtcu Zarja.
Datum:

Podpis starša oz. zakonitega zastopnika:

________________

_____________________________________

Več o tečaju: www.sama-navitas.si; Jezikovni svet -> Jezikovni tečaji za otroke / 041 763 031
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