Rimska 12

PRIJAVA NA POLETNE LIKOVNE POČITNICE 2019

Ime in priimek otroka:_________________________________________________________________
Datum rojstva:_________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:__________________________________________________________
Posebnosti otroka (alergije, odločbe, bolezni…)________________________________________
Ime in priimek kontaktne osebe/ plačnika:______________________________________________
E-naslov:______________________________________________________________________________
GSM:___________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ________________________________________ (ime in priimek – napišite
čitljivo) s svojim podpisom jamčim, da so zgoraj navedeni podatki točni. V primeru
navajanja netočnih podatkov, sem seznanjen/a, da sem s tem v prekršku in da sem lahko
kazensko ovaden/a.
S svojim podpisom tudi dovoljujem fotografiranje in snemanje zgoraj navedenega otroka v
času izvedbe počitniških programov, ter uporabo teh posnetkov/fotografij za namen
uresničitve programa (objava na spletnih straneh organizatorja NIČ ART dejavnosti ter v
promocijske namene organizatorja).
Prav tako sem seznanjen/a in se strinjam, da v kolikor otroka prijavim v varstvo in
njegovo odsotnost ne sporočim 5 dni pred izvedbo varstva, mi organizator (NIČ ART
likovnih delavnic) zaračuna stroške, ki znašajo 30% cene tedenskega varstva.
Družinski popust: V primeru, da likovne počitnice obiskuje več otrok iz iste družine
istočasno, se družini prizna popust. Družinski popust v višini 10 % tedenske počitniške
aktivnosti se prizna za drugega otroka ter 20 % za tretjega in vsakega
nadaljnjega otroka.
OPOMBA: Število mest je omejeno, prijave se zbirajo do 5 dni pred začetkom posameznega
tedna, v primeru premalo prijavljenih otrok, si pridružujemo pravico, da aktivnost v
posameznem tednu odpovemo.
Varstvo je tedensko. Vsako udeležbo na varstvo/ likovne delavnice je mogoče preklicati
5 dni pred izvedbo varstva/ likovnih delavnic. Kot opravičilo v nasprotnem primeru
velja le zdravniško potrdilo.
Podpis:______________________________________________________________
Fotografijo ali scan izpolnjene prijavnice za sodelovanje na počitniških likovnih
delavnicah pošljete na mail: info.nicart@gmail.com

Več informacij:
NIČ ART
Rimska 12, Ljubljana
Tel: 051 246 784
e-naslov: info.nicart@gmail.com

Otroka prijavljam na: (obkrožite točko A ali B in številko pred izbranim terminom):

A POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO – 4 URNE LIKOVNE DELAVNICE
Mesto izvedbe: V ateljeju NIČ ART, Rimska 12, 1000 Ljubljana
Čas izvedbe: ponedeljek – petek od 9:00 do 13:00 ure
Izvajalka: mag. prof. pouč. lik. ped. Nika Rosman in akad. slikar Fedja Šičarov
Cena: 90 EUR/teden *Vsi likovni materiali in pripomočki so všteti v ceno
Termini: - otrok lahko sodeluje na neomejenem številu terminov te aktivnosti
(obkrožite termine na katerega prijavljate otroka)

B POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO – 8 URNE LIKOVNE DELAVNICE
Mesto izvedbe: V ateljeju NIČ ART, Rimska 12, 1000 Ljubljana
Čas izvedbe: ponedeljek – petek od 8:00 do 16:00 ure
Izvajalka: mag. prof. pouč. lik. ped. Nika Rosman in akad. slikar Fedja Šičarov
Cena: 180 EUR/teden *Topli obrok, likovni materiali in pripomočki so všteti v ceno
Termini: - otrok lahko sodeluje na neomejenem številu terminov te aktivnosti
(obkrožite termine na katerega prijavljate otroka)
1.) 26.6.-28.6.2019
2.) 1.7.–5.7.2019
3.) 8.7.–12.7.2019
4.) 15.7.–19.7.2019
5.) 22.7.-26.7.2019
6.) 29.7.–2.8.2019
7.) 5.8.–9.8.2019
8.) 12.8.-16.8.2019
9.) 19.8.–23.8.2019
10.)26.8.-30.8.2019
*termin 1 in 8 obsegata manjše število ur zato je cena nižja kot za ostale termine.
1. termin: 54eur za 4 urne likovne delavnice in 108eur za 8 urne likovne delavnice.
8. termin: 72eur za 4 urne likovne delavnice in 144eur za 8 urne likovne delavnice.
Obrazec velja hkrati kot ponudba za storitev: varstvo otrok, poletne likovne počitnice.
Rok plačila: tri dni pred začetkom izbranega
termina
Naziv podjetja: NIČ ART, likovni atelje, Nika
Rosman s.p., Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: IBAN SI56 0510 0801 6482 717
(ABANKA d.d.)
V namen napišete ime in priimek otroka.
Račun vam pošljemo na elektronski naslov ali
po pošti.

NIČ ART, likovni atelje, Nika Rosman s.p.

