
PRIJAVNICA

 PRIJAVA na konferenco
 Vaše prijave sprejemamo po elektronski pošti: prijava@mib.si, po telefonu: 0590 72 730, lahko pa 
 pošljete prijavnico na naslov: MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana ali po faksu: 0590 72 739. 
 Zadnji rok za prijavo je 25. 1. 2016. Potrditev o prijavi prejmete po e-pošti.

 KOTIZACIJA in POPUSTI

 Konferenca - udeležba dva dneva

 Kotizacija za konferenco znaša 193 eur. 
 MIB ovi naročniki 
 Vsi prejemniki MIB-ovih elektronskih sporočil imajo 30% popusta, tako kotizacija znaša 135 eur. 
 Vsi, ki želite uveljavljati MIB-ov popust se morate prijaviti do 15. 1. 2016. 
 Zgodnja prijava 
 Pri zgodnji prijavi (do 11. 1. 2016) nudimo 5% popusta, kotizacija znaša 184 eur. 
 Vsak četrti udeleženec iz iste VIZ ustanove ima konferenco brezplačno. Popusti se med seboj ne seštevajo. 
 

 Konferenca - udeležba en dan
 

 Kotizacija za udeležbo za en dan: 110 eur
 Pri udeležbi za en dan ni dodatnih popustov. Zadnji rok za prijavo je 25. 1. 2016.

 Odjave

 Odjave sprejemamo do dva dneva pred začetkom konference. Vsem, ki bodo prijavljeni in se ne bodo 
 udeležili konference (se ne bodo odjavili) bomo zaračunali kotizacijo.

 KOTIZACIJA vključuje

 Konferenčno gradivo, zbornik s prispevki, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila 
 lahko predložite za napredovanje v nazive), osvežilne napitke, kavo, čaj, kosili in prigrizke.

PRIJAVNICA NA KONFERENCO
»NADARJENI IN TALENTIRANI PREDŠOLSKI OTROK« 

27. in 28. 1. 2016

 Vzgojno izobraževalna organizacija: 

 Naslov:

 Telefon/E-pošta:

 Prijavljamo naslednje udeležence:

 

 Uveljavljamo naslednji popust (ustrezno obkrožite):
 -  30% prejemnik MIB-ovih elektronskih sporočil
 -  5% zgodnja prijava
 -  udeležba en dan
 -  četrti udeleženec brezplačno
 Popusti se med seboj ne seštevajo.

 Datum:                                                                        Žig:                                                          Podpis odgovorne osebe: 

Ime in priimek udeležen-ca/-ke Prisotnost - en dan 
(napišite kateri)

Prisotnost oba dneva 
(označite s križcem)

 MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana     Poštnina plačana pri pošti
           1102 Ljubljana

 TISKOVINA         

VABILO 
na IX. mednarodno strokovno konferenco

za vzgojitelje v vrtcih
(Slovenija, Velika Britanija, Nizozemska, 
Češka, Hrvaška, Bosna in Hercegovina)

NADARJENI IN TALENTIRANI PREDŠOLSKI OTROK
27. in 28. 1. 2016

(9.00 – 17.00)
(DOMUS MEDICA, Dunajska cesta 162, Ljubljana)

               STROKOVNO          SPROŠČENO

 ODLIČNO ORGANIZIRANO

  NOVA POZNANSTVA          NOVE IDEJE  

POVEZOVANJE S TUJINO

        MOTIVACIJA ZA NADALJNJE DELO

ZBORNIK KOT UPORABEN PRIROČNIK

Vsako leto se udeležimo 
MIB ove konference. Zakaj? 
Ker prinašajo nova znanja 

in spodbujajo mednarodno 
povezovanje.

Veselim se udeležbe na kon-
ferenci, ker prinaša sveža 

znanja, izmenjavo izkušenj 
ter nova poznanstva.

Odlična organizacija 
konference. 

Vzgojitelj vzgojitelju.

MIB prinaša vedno nekaj 
novega v Slovenijo. In to me 

spodbuja in motivira.

Vabimo vas, da se nam pridružite na IX. mednarodni strokovni konferenci za 
vzgojitelje z naslovom Nadarjeni in talentirani predšolski otrok. 
Osrednja tema konference je razvoj otrokovih močnih področij in njegovega 
učnega potenciala. Z nami bodo priznane strokovnjakinje iz tujine, dr. Margaret 
Sutherland iz Škotske, Willeke Rol iz Nizozemske in dr. Ljiljana Krneta kot tudi 
priznani strokovnjaki iz Slovenije. Posebno vrednost pa konferenci dajejo drago-
ceni prispevki slovenskih vzgojiteljic in vzgojiteljev iz prakse. 
Pridružili se nam bodo tudi vzgojitelji in vzgojiteljice iz Nizozemske in Češke, ki 
sodelujejo v okviru projekta Talent Education (Erasmus+).
Pridružite se nam na dvodnevnem strokovnem druženju.
Hvala lepa in lepo vas pozdravljam.
    mag. Maruška Željeznov Seničar
    vodja konference


