Prijavnica
Priprava za certificiranje Project Management Professional - PMP®
PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course
■ 1.del: 16.3. – 18.3.2022 (vsak dan od 9.00 do 16.00)
■ 2.del: 24. - 25.3.2022 (vsak dan od 9.00 do 16.00)
Lokacija: Ljubljana
Kotizacija: 1490,- EUR brez DDV (Ker bo račun izstavilo avstrijsko podjetje se DDV, v skladu z zakonom o
DDV, za pravne osebe ne zaračunava).
Več udeležencev iz istega podjetja: -5%
Ime in Priimek (kot na osebnem dokumentu) ter e-naslov:
■
■
■
Podjetje
Naslov
Davčna številka
Kontaktna oseba in telefon (če to ni udeleženec sam)
E-poštni naslov

PODATKI ZA RAČUN, ČE SO DRUGAČNI KOT ZGORAJ:
Podjetje
Naslov plačnika
Davčna številka
Kontaktna oseba in telefon (če to ni udeleženec sam)


Da, strinjamo se s pogoji poslovanja
Datum, Podpis, Žig

Skenirano prijavnico pošljite na: andreja.kriznic@pmcc-consulting.com

PMCC Consulting GmbH
Schubertstraße 37/1 | A-8010 Graz | 0043/316/22 50 33 | office@pmcc-consulting.com
FN 313098p LG Graz | ATU64298334 | BIC STSPAT2GXXX IBAN AT602081500041413691
www.pmcc-consulting.com

Pogoji poslovanja v Sloveniji
Prijava
Prosimo pošljite svojo prijavo prek elektronske pošte na andreja.kriznic@pmcc-consulting.com. Po prejemu
prijave vam bomo poslali elektronsko potrdilo z navodili za pripravo na seminar ter račun, ki ga poravnate pred
začetkom prvega dela pripravljalnega seminarja.
Lokacija in trajanje
Izobraževanje običajno poteka od 9.00 do 16.00 v Ljubljani. Organizator si pridržuje pravico do terminske ali
prostorske spremembe izobraževanja (v območju ne več kot 15 km od prvotno predvidenega kraja dogodka) ali
odpoved dogodka zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene
najmanj dva delovna dneva pred napovedanim izobraževanjem. V primeru odpovedi izobraževanja, bo
organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti.
Število udeležencev
Število udeležencev je omejeno zaradi didaktičnih razlogov. Udeleženec, ki pošlje prijavo prej ima prednost pri
prijavi.
Kotizacija
Kotizacija vključuje izvedbo izobraževanja, gradivo, kodo za registracijo na zaprto stran PMI®, vse dokumente
prejete na izobraževanju (vaje, naloge), prostor in kosilo. Ker bo račun izstavilo avstrijsko podjetje se DDV, v
skladu z zakonom o DDV, za pravne osebe ne zaračunava.
Odjava
V primeru odpovedi je pogosto zelo težko najti nadomestnega kandidata v kratkem času. Odjava mora biti pisna.
Če se boste odjavili tri delovne dni pred dogodkom, vam bomo zaračunali 50 odstotkov kotizacije, pri kasnejši
odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa v celoti. V primeru, da boste pred odjavo že prejeli kodo za
registracijo in dostop do zaprtih strani PMI®, vam bomo zaračunali 200 EUR (brez DDV), saj koda ni prenosljiva.
Avtorske pravice
Prosojnice in vse gradivo je last PMCC Consultung GmbH oz. PMI®, zato ga ni dovoljeno kopirati ali kako
drugače distribuirati ali uporabljati brez pisnega dovoljenja PMCC Consultung GmbH oz. PMI®.
Varstvo podatkov
Prejete osebne podatke bomo uporabili le za potrebe izstavitve računa, pošiljanja informacij in gradiv povezanih
z usposabljanjem.
Podatki o organizatorju
PMCC Consulting GmbH, Schubertstraße 37, A-8010 Graz,
FN 313098p LG Graz,
Davčna številka: ATU64298334
Banka: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 4, A-8010 Graz
IBAN AT60 2081 5000 4141 3691, BIC STSPAT2GXXX

Veselimo se sodelovanja z vami in smo vam vedno na razpolago za dodatne informacije.
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