EXECUTIVE EDUCATION

Економетриско моделирање
за банкари I
Maj 2013
Скопје

Четири начини за
регистрација и/или
прашања

1. Email
marjan.petreski@uacs.edu.mk
ЕxеcЕd@uacs.edu.mk

2. Телефон
02 2 463 156

Образец за регистрација
Се пријавувам за:

 ДЕЛ 1

3. Факс
02 2 463 159

4. Пошта
Ул. Трета Македонска
Бригада бб
1000 Скопје

Цена на чинење на обуката
Дел 1 - 12.999 денари
Дел 2 - 25.999 денари

 ДЕЛ 2

Детали за учесникот
Презиме ______________________________________ Г-дин/Г-ѓа
Име ___________________________________________________

*(цената вклучува ДДВ)
**Попусти за учесници од иста институција и за рана регистрација (види долу).

Позиција _______________________________________________

Авторизирано од

Сектор/Оддел ___________________________________________

(само за учесници за кои плаќа работодавецот)

Компанија/Институција___________________________________

Презиме __________________________________ Г-дин/Г-ѓа

Адреса ________________________________________________

Име _______________________________________________

Телефон _______________________________________________

Позиција ___________________________________________

E-mail _________________________________________________

Адреса за фактурирање_______________________________
___________________________________________________

Се согласувам со условите на курсот

Даночен број________________________________________

Потпис __________________________ Датум _______________

Потпис ____________________________________________

Цена

Права

Политика на откажување

Попусти

Цената
вклучува 15
часа предавања и вежби,
еден пијалок
дневно по
учесник, сите
материјали
сврзани со
обуката и
администрирање на
обуката.

УАКС го
задржува
правото да
промени или
откаже дел или
целата обука
поради
непредвидени
околности.
Учесниците за
тоа ќе бидат
најрано можно
информирани.

Уплатените средства ќе бидат целосно
рефундирани доколку барањето за
откажување пристигне најмногу до 30-тиот
ден пред одржувањето на обуката.
Уплатените средства ќе бидат рефундирани
во износ од 50%, доколку барањето за
откажување пристигне од 30-тиот до 15-тиот
ден пред одржувањето на обуката. За
откажување на учеството после 15-тиот ден
пред одржување на обуката, средствата не
се рефундираат. Откажувањето се врши со
писмена изјава поднесена на еден од
горенаведените начини.

За учество на двата дела
заедно, 15% попуст (33.149
денари)
За 3 или повеќе учесници од
иста институција - 5% попуст
(два дела = 33.149 денари)
За 5 или повеќе учесници од
иста институција - 10% попуст
(два дела = 29.849 денари)
За рана регистрација до
10.4.2013 година - 5% попуст
(два дела = 33.149 денари)

