
 
 

 
 
 
 

PRIJAVNICA  
Izpit za pridobitev naziva 

 
 
 
 

Prosimo, izberite izpit, na katerega se prijavljate. 
a) DERMAESTETIK 
b) MEDIESTETIK 
 
Termin za opravljanje izpita je 23.9.2018.  
Na izpit se lahko prijavite tudi ločeno od izobraževanja – do najkasneje 14 dni pred izpitnim 
terminom. 
 
 
Izpit 23. september 2018 (prijave do 8.9.2018) 
Ime in priimek udeleženca: ___________________________________________ 
Naslov udeleženca: _________________________________________________ 
Naziv organizacije/podjetja: ___________________________________________ 
Naslov podjetja: ____________________________________________________ 
Davčna številka podjetja: _____________________________________________ 
 
Telefon udeleženca: ____________________________ 
E-pošta udeleženca: ____________________________ 
 
 
 
Objava podatkov 
V primeru pridobitve diplome, spodaj podpisani soglašam z objavo imena in 
priimka/Podjetja v javno dostopni bazi Dermaestetikov/ Mediestetikov na spletnih straneh, 
družbenih omrežjih in ostalem promocijskem materialu podjetja Be Aikon d.o.o. 
 
                  DA  NE 
 
 
 
 



 
 
Prijave na izpit:  
Prijavnice zbiramo do navedenega roka in sicer: 
a) po pošti na naslov Be Aikon d.o.o., Gora pri Pečah 10, 1252 Vače 
b) po e-pošti na naslov: academy@beaikon.com 
 
S prijavo udeleženec dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe tega 
izpita in izdaje diplome. Prijavnica velja kot naročilnica in je pravna osnova za izdajo računa. 
 
 
 
Cena izpita: 
Opravljanje izpita (prvo in vsako naslednje) 
200,00 € z vključenim DDV. 
 
Plačilo izpita vključuje: opravljanje izpita na lokaciji Zdravniška zbornica Slovenija in izdajo 
diplome ter vpis v Aikon Academy bazo strokovnjakov. 
 
Prosimo, da prijavnino na izpit poravnate najpozneje 14 (štirinajst)dni pred začetkom 
dogodka na TRR: SI56 6100 0000 8873 325, Namen plačila: PRIJAVNINA IZPIT.  
Račun boste prejeli po pošti. 
 
 
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred izpitom. V tem primeru 
vam kotizacijo priznamo za opravljanje izpita v naslednjem razpisanem terminu.. Pri 
odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru tehničnih težav 
si pridržujemo pravico do odpovedi izpita. V tem primeru vam vnaprej vplačan znesek 
vrnemo. 
 

 

 

Datum: ____________________       Podpis in žig: _____________________________________ 


