
                  PRIJAVNICA ZA IGRALSKO AKADEMIJO

Ime in priimek (Igralec):

Naslov: Pošta:

Ime in priimek (Skrbnika):

Email:

Plačnik Računa:

Naziv:

Naslov: Pošta:

Email:

V kolikor je plačnik udeleženec sam oziroma njegov skrbnik in je naveden zgoraj spodnje podatke pustite prazne

- Igralska akademija je sestavljena iz praktičnih prikazov vaj zato vas prosimo, da se je udeležite v polni športni opremi (nogometne copate - umetna  
   trava, dres, hlačke,... ).  
- Narava samega treninga je fizično zahtevna zato je priporočljivo, da so igralci v dobri fizični pripravljenosti. 
- Igralska akademija je povsem varna a kljub vsemu je udeležba na lastno odgovornost tako, da organizator ne odgovarja za morebitne nastale poškodbe  
   v času izvajanja vadbe. 
- Število udeležencev je omejeno zato vam bomo po prejeti prijavnici poslali račun. Dokončno plačan račun se šteje kot rezervacija udeležbe. 

Organizator akademije:   MISLN d.o.o. Ulica heroja Verdnika 9, 4270 Jesenice   DŠ:SI79083625   Matična: 6002439000   TRR: 33000-0004617385   
                                                 v sodelovanju z DNTG Kranj  in Concept 4 Soccer International.

Davčna številka:

MISLN d.o.o. in Concept 4 Soccer si pridržujeta pravico do ustvarjanja promocijskih slik in videoposnetkov na vseh naših naših trenerskih dogodkih.
Te slike bodo koriščenje zgolj za promocijo Soccer 4 Concept International in MISLN d.o.o. dogodkov.  
V kolikor ne želite pojavljanje v kakršnikoli Concept 4 Socer ali MISLN d.o.o. literaturi potem to označite v kvadratku:

Investicija v Akademijo z DDV :

Nogometni klub:

Datum rojstva: 

Naslov:

Email:

Pošta:

Telefonska številka:
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