
PRIJAVNICA  
» FIT V SLOVNICI IN KONVERZACIJI« 

 

* Polja, označena z zvezdico, so obvezna. 

 

Goethe-Institut Ljubljana 
Mirje 12 
1000 Ljubljana 
 
T +386 1 3000 311 
F +386 1 3000 319 
info-ljubljana@goethe.de 
www.goethe.de/ljubljana 

Izpolni Goethe-Institut:  Rechnungsnr: _____________________ 

 

OPIS 

Trajanje 2 šolski uri na srečanje (90 minut) 

Skupina minimalno pet tečajnikov, maksimalno 12 tečajnikov 

Rok za prijavo najkasneje tri delovne dni pred srečanjem 

Pristojbina 24€ / srečanje  

  

1. OSEBNI PODATKI 
 

*  gospa  gospod 
 

 

* Priimek (kot v potnem listu) * Ime (kot v potnem listu)  

* Ulica, hišna številka * Poštna številka 

* Kraj * Država 

* Telefonska številka   * Elektronski naslov 

 
 

 
Pozor: Pri mladoletnih osebah je potreben elektronski 
naslov in telefonska številka staršev oziroma skrbnikov. 
 

 

Podatki o predznanju 
Obiskoval/a sem tečaj nemščine na Goethe-

Institutu: 

 Ne     Ja  

             stopnja tečaja:_______________ leto:______________ 

Opravil/a sem že izpit Goethe-Zertifikat:  Ne     Ja  

             stopnja izpita:________________ leto:______________ 

Sem čisti začetnik / čista začetnica:  Ne     Ja 

 

2. IZBIRA TERMINOV 
  

Aktualni termini so objavljeni na spletni strani www.goethe.de/ljubljana in naši Facebook 
strani.  
 
Prijavljam se na sledeče termine:

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 ______________________________
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* Polja, označena z zvezdico, so obvezna. 

 

Goethe-Institut Ljubljana 
Mirje 12 
1000 Ljubljana 
 
T +386 1 3000 311 
F +386 1 3000 319 
info-ljubljana@goethe.de 
www.goethe.de/ljubljana 

3. PLAČILO 

Prosimo upoštevajte: pristojbino je potrebno nakazati najkasneje dva delovna dni pred 
srečanjem. Pristojbina se ne prenaša na druge termine ali osebe. 
 
*Prosimo, izberite:  

 

 Plačati želim preko bančnega nakazila   

  

 Plačati želim z bančno kartico (Maestro, VISA, Master card, Karanta). 

 

 Tečaj bo plačalo podjetje: 

Ime podjetja:  _______________ 

Naslov:  ____________________________________ Davčna številka:  _______________ 

 

4. IZJAVA (prosimo, obvezno izpolnite) 
 

Prosimo, izpolnite:  

Potrjujem udeležbo na srečanjih, kakor tudi pravilnost svojih podatkov.  
 

 

*✗ ,     _______________ 
 Kraj datum  podpis udeleženke/udeleženca 

 (Pozor: pri mladoletnih osebah je potreben podpis staršev oziroma skrbnikov) 

 

 
5. IZJAVA O SOGLASJU GLEDE ZBIRANJA IN OBDELAVE 
OSEBNIH PODATKOV  
 

S spodnjim podpisom soglašam, da lahko Goethe-Institut moje, ob prijavi podane osebne 

podatke (»podatke«) ter podatke v zvezi z izvedbo v prihodnosti z menoj sklenjenih 

pogodb posreduje v centralno bazo strank Goethe-Instituta e.V. s sedežem v Münchnu/ 

Nemčija (»centrala«) za namen shranjevanja podatkov. Te podatke lahko v bazi poveže z 

drugimi morebitnimi mojimi že obstoječimi podatki.  

Seznanjen/a sem, da imam pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa 

osebnih podatkov, ki se nanašajo name. 

Mojih podatkov Goethe-Institut ne bo uporabljal preko v tem soglasju naštetih namenov ali 

jih posredoval tretjim, razen v primeru utemeljenega obstoja suma zlorabe, navezujoče se 

na podatke. 

Seznanjen/a sem s tem, da lahko uporabo mojih podatkov vsak čas pisno prekličem, preko 

elektronske pošte na naslov info-ljubljana@goethe.de. 

 

✗ ,     _______________ 
 Kraj datum  podpis udeleženke/udeleženca 

 (Pozor: pri mladoletnih osebah je potreben podpis staršev oziroma skrbnikov) 
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6. NOVIČNIK 
 
Soglašam, da lahko Goethe-Institut moje podatke uporabljata zunaj okvirov pogodbe, za 

tržne raziskave ter v reklamne in marketinške namene, vezane na izpolnjevanje obveznosti 

Goethe-Instituta.  

Predvsem mi lahko na navedeni naslov po pošti, po telefonu ali elektronski pošti posreduje 

ustrezne novice, reklamo ali informacije, npr. o kulturnih dogodkih ali o ponudbi tečajev 

Goethe-Instituta. Mojih podatkov Goethe-Institut ne bo uporabljal preko v tem soglasju 

naštetih namenov ali jih posredoval tretjim, razen v primeru utemeljenega obstoja suma 

zlorabe, navezujoče se na podatke. 

Seznanjen/a sem s tem, da lahko uporabo mojih podatkov za tržne raziskave ter v reklamne 

in marketinške namene vsak čas pisno prekličem, preko elektronske pošte na  

naslov info-ljubljana@goethe.de.  

 

 

✗ ,     _______________ 
 Kraj datum  podpis udeleženke/udeleženca 

(Pozor: pri mladoletnih osebah je potreben podpis staršev oziroma skrbnikov) 
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