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P R I J A V N I C A   -  avgust 2022 
 

ime in priimek     _______________________________________ tel./gsm: _____________________ 

Podjetje  _____________________________________________  davčna št.:  ___________________ 

Ulica , pošta ___________________________________________ e-pošta:  _____________________ 

 

Na Akademijo, ki bo potekala od 23.8. – 26.8.2022 prijavljamo  naslednje število kandidatov: 

 

 

CAR Wrapping – začetni seminar ki bo v torek 23.8.2022 
• Eno-dnevni uvodni  seminar                                  cena  100,- EUR / udeleženca (122,00 EUR z DDV) 

Udeleženci spoznajo materiale, orodja, postopke dela ter spremljajo mojstra wrappingapri delu. Trening 

– seminar poteka od 8.30 – 16. ure. Kotizacija vključuje seminarsko gradivo, kosilo ter napitke med 

odmori. Po zaključku udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.  

_________________št. kandidatov 

 

Car wrapping – nadaljevalna delavnica ki bo potekala 24. in 25.8.2022 
• Dvo-dnevna  nadaljevalna  delavnica                 cena:  595,- EUR / udeleženca (725,90 EUR z DDV)   

Udeleženci  pod mentorstvom mojstra Car Wrappinga sami poprimejo za orodje in folijo. Sledi 

dvodnevno urjenje, ki zagotavlja željene rezultate. Delavnica poteka med 8.30 in 16. Uro. Kotizacija 

vključuje materiale za delo, kosilo ter napitke med odmori. Brez opravljenega začetnega seminarja, 

udeležba ni možna. 

_________________št. kandidatov 

 

Trening zatemnjevanja stekel ter apliciranja PPF ki bo v petek 26.8.2022 
• Eno-dnevni trening                                             cena  100,- EUR / udeleženca (122,00 EUR z DDV) 

Udeleženci bodo na tem treningu nadgradili svoje znanje Car Wrappinga. Dobili bodo praktične nasvete 

za montažo PP filmov ter se seznanili s triki za zatemnjevanje avtomobilskih stekel in žarometov. 

Delavnica poteka med 8.30 in 16. uro. Kotizacija vključuje materiale za delo, kosilo ter napitke med 

odmori. 

_________________št. kandidatov 

 

Akademija se bo odvijala na stalni lokaciji ŠPAN na Brezovici pri Ljubljani. 

O točni lokaciji bodo udeleženci obveščeni naknadno. 

 

Navedene cene ne vključujejo DDV. 

Preberi  in izpolni še naslednjo stran! 
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S podpisom: 

• potrjujem, da bom kotizacijo plačal po prejeti ponudbi, na TRR izvajalca Akademije Car Wrappinga, N.C.R. 

Ljubljana, d.o.o., Celovška cesta 172, Ljubljana in si s tem rezerviral prosta mesta na Akademiji CW, 

• soglašamo, da je skrajni rok za morebitno odpoved (pisno po e-pošti ali po telefonu) je 10 delovnih dni 

pred pričetkom seminarja. Že plačano kotizacijo vam v tem primeru v celoti povrnemo. 

Pri kasnejših odjavah, vam bomo zaračunali stroške v višini 50% kotizacije. 

• dovoljujemo obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za izvedbo izbrane delavnice, vključno z vso 

komunikacijo, povezano z delavnico, ter za izdajo računa in potrdila o opravljenem usposabljanju, 

• potrjujemo, da bom sporočili imena in priimke prijavljenih kandidatov, ki jih bomo poslalali na 

usposabljanje, z njihovo privolitvijo, za namen izdaje potrdila o opravljenem usposabljanju. 

 

  

Žig in podpis prijavitelja:__________________________________________  

 

Število mest za posamezne dele usposabljanja je omejeno, zato pohitite s prijavo! 

Podpisano prijavo nam pošljite na elektronski naslov: info@ncr.si 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na tel.: 01 / 51 40 110 

Wraperski pozdrav! 

 

    

Ekipa  CWA 

 

Upravljavec zgoraj navedenih osebnih podatkov in naknadno sporočenih osebnih podatkov kandidatov je podjetje 

N.C.R., Ljubljana, d.o.o., ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zbrane 

osebne podatke bomo hranili deset let oziroma do preklica privolitve posameznika. Za vse informacije o obdelavi 

osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do 

dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih 

podatkov N.C.R., Ljubljana, d.o.o., Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana, po pošti, elektronski pošti na info@ncr.si ali 

na telefon (01) 5140 110. 
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