Organizacija dogodkov Zakovšek Barbara s.p.
Medenska cesta 3
1000 Ljubljana
v sodelovanju z
Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
Langusova 8
1000 Ljubljana

VABI NA PREDAVANJE DR. DUŠANA RUTARJA:

Kemogenetika ali kako naši nevroni nadzorujejo vedenje
Z veseljem vam sporočam, da se nam je uspelo dogovoriti z dr. Dušanom Rutarjem za izjemno
predavanje o delovanju možganov in njihovem vplivu na naše vedenje.
Kdo je dr. Dušan Rutar?
Iz osebne izkušnje lahko povem, da je človek zares širokega znanja, pa tudi realnega pogleda na
svet. Na vprašanje, kako naj ga predstavim, pa je odgovoril le to, da se ukvarja s teorijo tega, kar
imamo ljudje med seboj ter z ljudmi, in sicer da bolj kakovostno živijo.
Njegovo predstavitev si lahko preberete na: http://www.worldofart.org/99/99_cv.htm .
Predavanje bo potekalo v torek, 26.5.2015 ob 16.00 uri.
Lokacija predavanja: Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.
Predavanje bo potekalo 2 uri z vmesnim odmorom ter končno diskusijo.
Kotizacija za predavanje znaša 35 €.
Predavanje je namenjeno staršem, učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom, študentom,
terapevtom, zdravstvenemu osebju in vsem, ki jih vsebina zanima.
Izpolnjene prijavnice sprejemamo do ponedeljka, 25.5.2015 na elektronskem naslovu:
prireditve.prijave@gmail.com. Lahko se prijavite tudi na telefonski številki 041 802 685 (Zakovšek
Barbara).
V priponki sta priložena prijavnica ter obrazec za izstavitev e-računa (izpoljenega nam pošljite
samo, vkolikor se prijavljate v okviru organizacije, ki je tudi plačnik).
Vljudno vabljeni!

*V primeru večjega števila prijav si pridržujemo pravico do spremembe lokacije, o kateri boste pravočasno obveščeni, zato Vas prosimo,
da ob prijavi pustite tudi vašo telefonsko številko, kjer boste dosegljivi, da bo obveščanje potekalo kar najhitreje .
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PRIJAVNICA
Kemogenetika ali kako naši nevroni nadzorujejo vedenje
ki bo potekalo v torek, 26.5.2015 ob 16.00 uri na Zavodu za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Ime in priimek*
Stalni ali začasni naslov*

Telefonska številka*
Elektronski naslov

Naziv ustanove
(izpolnite le, če prihajate iz ustanove. Če je
ustanova tudi plačnik, izpolnite še spodnji
obrazec E-račun. Če ste nam obrazec E-račun
že poslali ali ga je že poslal nekdo iz vaše
ustanove, ga ni potrebno ponovno pošiljati).

Zakaj se boste udeležili predavanja?

Izpolnjeno prijavnico pošljite na prireditve.prijave@gmail.com, najkasneje do torka, 14.4.2015.

davčna številka: 37231383

matična številka: 6801048000
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Podatki za izstavitev E-računa
Spoštovani,
Za potrebe izstavitve E-računa potrebujemo sledeče podatke vaše ustanove:

NAZIV USTANOVE:
NASLOV:
TELEFON:
ID ZA DDV:
DAVČNI ZAVEZANEC ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
RAČUN ODPRT PRI BANKI (ime banke):
BANČNI RAČUN-TRR:
BIC KODA:

Hvala in lep pozdrav!

davčna številka: 37231383

matična številka: 6801048000

