MSK Ultrazvok v Fizioterapiji | Hands-on delavnica | 19.9.-20.9.2014 |
Ljubljana
PRIJAVA | Na delavnici samo 16 mest!
Prijavite se zdaj in si zagotovite nova praktična znanja, ki bodo izboljšala vašo prakso, dvignila
zadovoljstvo vaših pacientov ter s tem vaš ugled. NAJ VAŠI PACIENTI OSTANEJO SAMO VAŠI!
Kako se prijavim?
1. preko prijavnice na naši spletni strani ali
2. nam pošljete izpolnjeno prijavnico (prijavnica.pdf na naši spletni strani) po elektronski pošti
na monika.strahovnik@mideas.si.
Po prejeti prijavi vam pošljemo potrditev rezervacije. Po plačilu kotizacije, pa vam pošljemo dokončno
potrditev za udeležbo na delavnici.

PLAČILO KOTIZACIJE | Izkoristite ugodnosti
Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun podjetja Mideas.
Izkoristite ugodnosti zgodnjih prijav!
1. Kotizacija na udeleženca znaša 550 eur + ddv | prijava do 30.4.2014
2. Kotizacija na udeleženca znaša 650 eur + ddv | prijava po 1.5.2014
Podatki za plačilo kotizcije:





Banka: Banka Koper d.d.
IBAN: SI56 1010 0005 2371 071 (BANKA KOPER d.d.),
Sklic: 00 (datum prijave, npr. 01032014)
Namen: MSK delavnica, »ime in priimek udeleženca«, »podjetje, ustanova«

Odjava je možna do 31.5.2014. Po tem datumu je odjava možna le v primeru, da udeleženec za svoje
mesto na izobraževanju zagotovi zamenjavo.

DODATNE INFORMACIJE

Mideas | Monika Strahovnik
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M: monika.strahovnik@mideas.si
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SPLOŠNI POGOJI IZOBRAŽEVANJA
Prijava
Prijava na izobraževanje je možna na spletni strani www.mideas.si ali s prijavnico, poslano po navadni
pošti ali e-pošti. Število mest na posameznem izobraževanju ali delavnici je omejeno, prijave zbiramo do
zapolnitve mest.
Odjava
Odjava je možna najkasneje do datuma, ki je določen pri posameznem izobraževanju. V primeru odjave,
ki je kasnejša kot je datum, ki je določen pri posameznem izobraževanju, si pridružujemo pravicu, da
kotizacijo v celoti zadržimo. V primeru, da udeleženec, ki bi se želel odjaviti najde zamenjavo, pa je
kotizacija vrnjena v celoti.
Cena in plačilni pogoji
Cene izobraževanj so objavljene na www.mideas.si ob posameznem izobraževanju ali na info@mideas.si.
Zaradi zagotavljanja kakovosti izobraževanj in organizacije dela kotizacijo zaračunavamo vnaprej. Cena za
isto izobraževanje je lahko različna glede na to do katerega datuma je bila kotizacija plačana (objavljene
ugodnosti za zgodnje prijave, akcije, darilni boni, ...). Po prejetem nakazilu na naš TRR izstavimo avansni
račun in po končanem izobraževanju izstavimo račun.
Potrditev prijave in izvedbe izobraževanja
Najkasneje 1 dan po prejeti prijavi potrdimo prejem prijave pisno ali s telefonskim klicem na navedeni
kontakt ob prijavi. Po prejetem nakazilu kotizacije na naš TRR ponovno potrdimo prijavo in pošljemo
avansni račun. V tednu pred izvedbo izobraževanja kontaktiramo prijavljene udeležence oz. kontaktne
osebe in dokončno potrdimo izvedbo.
Odpoved izvedbe ali sprememba terminov
Ob premajhnem številu prijav na izobraževanje si pridržujemo pravico za odpoved izvedbe tečaja.
Prijavljene osebe o odpovedi obvestimo vsaj 5 delovnih dni pred pričetkom izobraževanja. V izjemnih
primerih; bolezen predavatelja, stavka letalskega prevoznika, naravne nesreče in podobno je možna tudi
odpoved zadnji dan pred pričetkom izobraževanja.
V primeru premajhnega števila prejetih prijav ali nastopa izrednih razmer (npr. bolezni predavatelja) si
pridržujemo pravico za spremembo terminov izobraževanja. V primeru morebitne prestavitve terminov
vse prijavljene obvestimo o spremembi.
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