
Tečaj vključuje: 
poučevanje in material za 

ustvarjanje, obveščanje staršev preko 
e-maila, SMSa, mesečno pisno poročanje 

staršem o učni snovi in pošiljanje fotogra�j s 
tečaja, svetovanje glede utrjevanja snovi z 

otrokom, potrdilo o udeležbi, pogostitev ob 
zaključku tečaja, z vrečko presenečenja 
za otroke, ter organizacijske stroške. 

Literatura se doplača.

Na različnih 
lokacijah na OBALI - 

Lucija, Izola, Koper, Ankaran
Pričetek konec septembra, 

začetek oktobra!

IGRIVO UČENJE
TUJIH JEZIKOV 

ZA OTROKE 
IN MLADOSTNIKE 
od 4. do 15. let 

PRIJAVE 
do 20. septembra

Trajanje tečaja: 
30 šolskih ur .

Skupine: 
predšolski; od 6 do 10 otrok
šolski otroci; 6 do 12 otrok 
Cena tečaja: 240,00 EUR

INFORMACIJE 
+386 40 608 342 

euronobile@gmail.com 
www.euronobile.si 

www.facebook.com/euro.nobile



 
IGRIVO UČENJE TUJEGA JEZIKA ZA OTROKE

PRIJAVNICA (PIŠITE ČITLJIVO)

Ime in priimek otroka: 
Datum rojstva:
Otrok obiskuje vrtec/OŠ:
Oddelek/Razred:
 
Ime in priimek starša: 
GSM starša: 
E-mail starša:
Stalni naslov:

Zaželena lokacija tečaja na Obali:  

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA:  
 a. Začetni tečaj          b. Nadaljevalni tečaj          c. individualne ure

TEČAJ ITALIJANSKEGA JEZIKA: 
 a. Začetni tečaj          b. Nadaljevalni tečaj          c. individualne ure

NOVOST: Predprijava za intenziven osvežilen tečaj v času šolskih počitnic s 
tujim učiteljem 
a. krompirjeve počitnice     b. prvomajske počitnice     c. poletne počitnice

Dodatni podatki o otroku, pomembni za udeležbo (npr. zdravstvene ali 
druge posebnosti) 
 

Število obrokov plačila 
Ugodnosti: plačilo v enkratnem znesku 5% popust; plačilo v 6. obrokih (po 40,00 EUR); vsak drugi ali tretji
otrok iz iste družine pri vpisu 5% popust; otroci, vpisani na naš tečaj v preteklem letu 7% popust.
Popusti se med seboj izključujejo

 a. v enem obroku s 5% popustom  b. v 6ih obrokih

Kraj in datum:      Podpis starša ali skrbnika:

Prijavo pošljite na  euronobile@gmail.com ali po pošti na naslov:
Euro Nobile Nevija Božič s.p., Sečovlje 77, 6333 Sečovlje.

S podpisom dovoljujem in soglašam z zbiranjem in obdelavo zgoraj navedenih podatkov za namen izvedbe tečaja in obveščanje o naši ponudbi.


