10. – 12. oktober 2014, Velenje, Slovenija

OSTALE INFORMACIJE:
PROGRAM:
Natančen urnik bo znan sredi septembra in objavljen na spletni strani www.jskd.si in www.pef.uni-lj.si
Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
DELOVNI JEZIK KONFERENCE:
- slovenščina in angleščina
PRIJAVNINA IN POPUSTI:
- za prijave in plačila do 10. julija 2014 je prijavnina za konferenco, ki vključuje tudi ogled mini festivala otroških
plesnih skupin PIKA MIGA, 60 EUR
- po 10. juliju je prijavnina 85 EUR
- društvo ali klub, ki prijavi 5 ali več oseb, ima 15% popust na celotni znesek (prijavnice poslati skupaj!)
- študenti in profesionalci s statusom SUNPK imajo 15% popust na celotni znesek (priložiti kopijo dokazila!)
- pohitite s prijavami, ker je število mest za delavnice omejeno
- možne so prijave zgolj na posamezno predavanje ali delavnico, če je še prostor, za ceno 15 EUR
PRIJAVE:
Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
JSKD, za Konferenco plesne pedagogike, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija ali na e-naslov:
nina.mesko@jskd.si
Na podlagi prispele prijavnice vam bomo poslali račun. Če je plačnik kotizacije ustanova, mora le-ta obvezno
potrditi vašo prijavnico s podpisom odgovorne osebe in žigom.
Cenejše prijave z vplačilom do 10. julija 2014!
INFORMACIJE:
Nina Meško, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
tel: 01 24 10 522, faks: 01 24 10 510
nina.mesko@jskd.si; http://www.jskd.si/
BIVANJE:
Uredite sami. Rezervirajte si bivanje vsaj dva tedna pred začetkom konference! Priporočamo: MLADINSKI
CENTER VELENJE; Šaleška cesta 3, PP 191 - 3320 VELENJE; info@mc-velenje.si, 03 898 19 22.
RAZNO:
- fotografiranje in snemanje ni dovoljeno, razen po dogovoru z organizatorjem;
- organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu in urniku, o čemer bodo udeleženci pravočasno
obveščeni;
- fotografije nekaterih delavnic in predavanj bo organizator objavil na spletu in v internem gradivu;
- v primeru odpovedi udeležbe organizator ne vrača šolnine, razen v primeru bolezni, ipd. (ustrezno dokazilo!).

