
 
 
Ljubljana, 5. 9. 2016 

 

O HIPNOTERAPEVTSKIH SPECIALITETAH Z MIRANOM MOŽINO 
- VABILO NA SERIJO MINI SEMINARJEV 

 
Drage kolegice, dragi kolegi! 
 
Po uspešnem ciklusu devetih mini seminarjev na temo hipnoterapevtske specialitete v šolskem letu 
2015/16, vas vabim na prvo srečanje novega ciklusa, ki bo v  
torek 11. oktobra od 17. do 21. ure v seminarskem prostoru SFU Ljubljana na Rovšnikovi 2. 
Prvo srečanje bo namenjeno specialitetam okoli posthipnotskih sugestij. Nato bomo določili termine 
in vsebine za preostalih osem srečanj enkrat mesečno do vključno junija 2017.  
 
Kotizacija znaša 495 Evrov. Prijavite se lahko le za cel ciklus devetih seminarjev, saj je zaradi 
občutljivih hipnotskih procesov pomembno, da se razvije kontinuiteta in povezanost znotraj skupine.   
 
PLAČILO: 
Prvi obrok za celoten ciklus  (125,00 evrov) je potrebno poravnati ob prijavi in poslati potrdilo o 
plačilu na isti naslov kot prijave, ostali del prispevka za celoten ciklus (370,00 evrov) se poravna pet 
dni pred začetkom ciklusa. Za obročno plačilo drugega dela zneska (največ trije obroki) lahko pošljete 
prošnjo skupaj s prijavo. 
POPUST:  
Ob plačilu celotnega prispevka za ciklus ob prijavi se prizna 5% popust.  
 
ODPOVED: V primeru odpovedi prijave do 5 dni pred pričetkom ciklusa vam bomo zaračunali 
manipulativne stroške v višini 75,00 evrov, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali 
celotni prispevek za ciklus. Ciklusa se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je treba zamenjavo 
napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov, kot 
prijave.  
 
Prijavite se v pisarni SFU Ljubljana Mojci Tompa, mojca.tompa@sfu-ljubljana.si, telefon 051 382 482, 
najkasneje do 3. oktobra 2016. Člani skupine, ki so skupino obiskovali v šolskem letu 2015/16 se 
morajo prijaviti najkasneje do 19. 9. 2016. 
 
ZAUPNOST PODATKOV: Podatkov iz prijavnice ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne 
pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših 
aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali izbrisali. 
 
Lep pozdrav! 
                                                                                                                                  Miran 
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