Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli 3, 1000 Ljubljana
PRIJAVNICA ZA KIPARSKO-GRAFIČNI TEČAJ »GRAFIKA V GLINI«, vodi Zeljko Vejak

Lokacija: Ustvarjalni center Švicarija, Pod turnom 4, Ljubljana
Obdobje obiskovanja: 17. september – december 2018
Ime in priimek udeleženca/ke:
Poštni naslov:
Datum rojstva:
Elektronski naslov:
Telefon:

Vrednost tečaja z DDV (ustrezno obkrožite):
□ 180 eur
□ 153 eur za člane Kluba prijateljev bienala, študente in brezposelne osebe (študentje in brezposelni
priložite dokazilo)
Način plačila (ustrezno obkrožite):
□ Plačal bom na transakcijski račun na podlagi prejetega računa
□ Plačal bom na blagajni recepcije v MGLC
Podatki za plačilo:
Prejemnik: Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana
TR račun: 01261-6030356044 (Kiparsko-grafični tečaj Grafika v glini)
IBAN: SI56 0126 1603 0356 044
BIC: BSLJSI2X
Račun, izstavljen na pravno osebo (ustrezno obkrožite):
DA
Navedite naziv, naslov, davčno številko:

NE

Predhodno znanje z likovnega področja (ustrezno obkrožite):
DA

NE

Kratek opis znanja:

Kotizacija za tečaj mora biti plačana najkasneje do 14. septembra 2018.

Spodaj podpisana/podpisani soglašam da lahko (prosimo, obkljukajte):
MGLC hrani moje osebno ime, naslov in e-naslov v svoji zbirki podatkov in ju uporablja za namen:
- obveščanja o dejavnostih programu, dejavnostih,
- ponudbah
Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Ustvarjalnega centra Švicarija. 1

Seznanjen/-a sem, da lahko soglasje za kateri koli namen kadar koli prekličem na enak način, kot je
bilo dano.
Seznanjen/a sem, da imam kadar koli pravico do:
- dostopa do podatkov,
- popravka podatkov,
- izbrisa (»pravica do pozabe«),
- omejitve obdelave,
- prenosljivosti podatkov,
- ugovora.
Seznanjen/-a sem, da se za vsa vprašanja za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov
lahko kadar koli obrnem na info@mglc-lj.si.

Datum podpisa:

Podpis prijavitelja:
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Pridobljeni osebni podatki se bodo brezpogojno varovali in obdelovali skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov.

