
Mednarodna federacija Willems®

Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems®

PRIJAVNICA NA MEDNARODNI SEMINAR WILLEMS® 

23.–26. julij 2020, Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana 

Bivanje in prehrana (ustrezno označite): 

a) Dvoposteljna soba s kopalnico b) Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice
cena na dan 23. 7. 24. 7. 25. 7. 26. 7.

Nočitev a) 34 € b) 29 €

Nočitev z zajtrkom a) 39 € b) 34 €

Polpenzion (kosilo)  a) 47 € b) 42 €

Polpenzion (večerja) a) 47 € b) 42 €

Polni penzion a) 55 € b) 50 €

POSAMEZNI OBROKI 23. 7. 24. 7. 25. 7. 26. 7.
Zajtrk (5 €) 

Kosilo (10 €) 

Večerja (10 €) 

Podpis udeleženca: _________________________  Kraj in datum:_____________________________ 

Podpis in žig odgovorne osebe plačnika: __________________________________________________________ 

UDELEŽENEC 
Ime in priimek 

Naslov stalnega prebivališča 

Telefon Elektronski naslov 

Član Slovenskega društva za 
glasbeno pedagogiko Willems / 
Mednarodne federacije Willems 

Udeleženec 
usposabljanja za 
učitelje 

Učitelj Willemsove šole 
z urejenim članstvom v 
Mednarodni federaciji 

Zunanji udeleženec 

PLAČNIK 
(izpolnite, če plačnik ni udeleženec) 

Naziv 

Naslov 

ID številka za DDV 

Telefon Elektronski naslov 



   

                                                                                

 

Kotizacija: 
- 260 € za člane Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko Willems in 

Mednarodne federacije Willems (cena za člane velja samo ob prijavi do 15. 5.), 
brezposelne in študente (ob prijavi priložite tudi potrdilo o vpisu) 

- 360 € za zunanje udeležence 
- 200 € za udeležence usposabljanja 
- 234 € za učitelje Willemsovih šol z urejenim članstvom v Mednarodni federaciji 

 
Predplačilo v znesku 100 € nakažete ob prijavi na račun Mednarodne federacije Willems. 
Preostanek kotizacije boste poravnali na osnovi računa, ki vam ga bomo izdali, lahko pa tudi 
gotovinsko ob sprejemu na prvi dan seminarja. V primeru odpovedi prijave 100 € predplačila 
zardžimo. 
 
Podatki za nakazilo predplačila: 
 
Fédération Internationale Willems® 
46 rue Bugeaud - 69006 Lyon - France 
IBAN: FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 
BIC: PSSTFRPPLYON 
 

Rok prijave: 15. junij 2020. 

Rok prijave za priznavanje popusta za člane Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko 
Willems® ali Mednarodne federacije Willems®: 15. maj 2020. 

Prijavnico pošljite skupaj s potrdilom o nakazilu predplačila 100 € na naslov Slovensko društvo 
za glasbeno pedagogiko Willems, Ob dolenjski železnici 182, 1000 Ljubljana, ali skenirano po 
elektronski pošti na: willems@drustvo-willems.si. 

 

Vsi podatki bodo varovani v skladu z zakonom (ZVOP-1-UPB1) in direktivo EU – GDPR in v 
nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi. 

Dejavnosti, ki se bodo odvijale na seminarju, bomo fotografirali in snemali za potrebe 
dokumentiranja ter obveščanja javnosti o delovanju Mednarodne federacije Willems® in 
Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko Willems®. Fotografije in posnetki bodo skupinske 
narave brez izpostavljanja posameznikov, objavili pa jih bomo na spletnih straneh in na 
družbenih omrežjih (Facebook, Instagram) obeh omenjenih organizacij. Prosimo, označite, če 
nam dajete svojo privolitev v ta namen. 

SOGLAŠAM, da Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems® in Mednarodna federacija 
Willems® na svojih spletnih straneh in profilih za dokumentiranje dejavnosti objavita fotografije, 
avdio ali video posnetke udeležencev na poletnem seminarju 2020. 

     DA    NE 

 

Podpis udeleženca: _________________________                  Kraj in datum:________________________________ 
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