28.

PRIJAVNICA NA RAZPIS
ZA TEKMOVANJE MLADI KREATIVCI

11. – 12. APRIL / PORTOROŽ

PODATKI O PRVEM TEKMOVALCU
Ime in priimek
Delovno mesto
E-naslov
Podjetje
Naslov (ulica, pošta)
Telefon
Datum rojstva

PODATKI O DRUGEM TEKMOVALCU
Ime in priimek
Delovno mesto
E-naslov
Podjetje
Naslov (ulica, pošta)
Telefon
Datum rojstva
PROSIMO, IZPOLNITE ČITLJIVO IN ZA VSAKO PRIJAVLJENO OSEBO POSEBEJ!
Vsa navedena polja so obvezna.

VRSTA PRIJAVNINE
(ustrezno označite, izberete lahko več polj)

Št. prijav

1

VRSTA PRIJAVNINE
Mladi kreativci – prijavnina na natečaj (za kreativni par)
Mladi kreativci – prijavnina na 28. SOF (za posameznika)
Mladi kreativci – študentska prijavnina na 28. SOF
(za posameznika)

Brez DDV

Z DDV

40,00 €

48,80 €

100,00 €

122,00 €

40,98 €

50,00 €

Prijavnina na natečaj omogoča dostop do prostorov, namenjenih tekmovanju Mladih kreativcev in ne tudi
udeležbe na 28. SOF. Za uveljavljanje študentske prijavnine predložite dokazilo o študentskem statusu.
Več informacij o prijavninah najdete na spletni strani www.sof.si.
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PLAČILO
Podatki o plačniku

Podjetje

Fizična oseba

ID za DDV
Naziv podjetja/osebe
Naslov
Kontaktna oseba za plačilo
E-naslov kontaktne osebe za plačilo
Vsa navedena polja so obvezna.

Prijavnino nakažete na transakcijski račun Paideia d.o.o.: SI56 0310 0100 3200 484,
BIC banke: SKBASI2X.
Po evidentirani prijavi vam bomo izstavili in kontaktni osebni za plačilo poslali predračun.
Za dodatne informacije pišite na mk@sof.si.

Kraj in datum
Podpis prvega tekmovalca
Podpis drugega tekmovalca

Organizator:

Slovenska oglaševalska zbornica
Letališka c. 35, 1000 Ljubljana
t: 01 439 60 50
t: 01 439 60 59
e: sof@soz.si
w: soz.si

Izjava o varovanju podatkov
Dajem soglasje, da agencija PAIDEIA, d. o. o., v imenu Slovenske oglaševalske zbornice, uporablja moje tukaj
zbrane osebne podatke za namene analize podatkov udeležencev dogodkov in za informativne namene glede
dogodkov, ki jih organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Tako zbrane podatke lahko uporablja za obdobje
največ 5 let.
Vsak posameznik lahko kadar koli vloži pisno zahtevo pri agenciji PAIDEIA, d. o. o., ali pri Slovenski oglaševalski
zbornici za začasno ali stalno prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene, ki so opisani zgoraj. Agencija
PAIDEIA, d. o. o. / Slovenska oglaševalska zbornica je dolžna v 15 dneh preprečiti zgoraj opisano uporabo
osebnih podatkov in posameznika o tem obvestiti v naslednjih 5 dneh.

Partner/Festivalska pisarna:

Paidea d. o. o.
Vegova ulica 4a, 1000 Ljubljana
t: 08 384 93 25
e: mk@sof.si
w: sof.si
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