SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM MARIBOR
2000 Maribor, Mladinska ulica 14 a
tel.: 02/23 50 010
fax.: 02/23 50 021

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor in Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije
razpisujeta izobraževanje za SOMMELIERJA 1. stopnje.
Izobraževanje obsega 75 šolskih ur in bo potekalo v Mariboru na SŠGT MB s pričetkom 31. 3. 2014.
V program se lahko vključijo kandidati, ki:
 so uspešno zaključili srednjo strokovno šolo s področja gostinstva,
 so uspešno zaključili srednjo poklicno šolo
 ali so uspešno zaključil katerokoli drugo šolo.
Vsebine izobraževanja:
 vinogradništvo
 vinarstvo
 senzorika
 enogeografija
 vino v gastronomiji
 strokovna ekskurzija
Izobraževanje bo potekalo 2 krat na teden (ponedeljek, torek) po 10 šolskih ur na dan. Izobraževanje
za Sommelierja 1. stopnje se konča s pisnim in praktičnim preverjanjem znanja.
Slušatelji, ki uspešno zaključijo izobraževanje prejmejo diplomo Sommelier 1. stopnje, ki jo izdajata
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor in Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije.
Cena izobraževanja je 950,00 EUR in vključuje DDV, delovno obleko z znakom Sommelierjev (suknjič,
temne hlače ali krilo in metuljček), potreben pribor, ki ga uporablja Sommelier za svoje delo, gradivo
in pogostitev v času izobraževanja.
Glade na gospodarsko krizo, smo se določili, da priznamo 16 % promocijskega popusta, kar zniža
ceno izobraževanja na 799,00 EUR. Plačilo izobraževanja je možno v dveh obrokih in sicer prvi obrok
400,00 EUR do 5. 3. in drugi obrok 399,00 EUR po računu.
TRR: SI56011006030701784, sklic SI00 760106.
Prijavite se s priloženo prijavnico do 20. 3. 2014, do zapolnitve prostih mest, na naslov šole ali
na elektronski naslov vodje izobraževanja.
Za dodatne informacije se obrnite na vodjo izobraževanja Marjana Božička na telefon 02 23 50 016,
ali po elektronski pošti marjan.bozicko@guest.arnes.si .

Marjan Božičko
vodja izobraževanja

Dušan Erjavec
ravnatelj

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM MARIBOR
2000 Maribor, Mladinska ulica 14 a
tel.: 02/23 50 010
fax.: 02/23 50 021

PRIJAVNICA – SOMMELIER 1
Priimek in ime ___________________________________, EMŠO: ____________________
Naslov ____________________________________________________________________
Poštna št.: _____________________ , kraj _______________________________________
Telefon doma/gsm: ________________ e-mail: ____________________________________
Davčna št.:_______________________
Kraj rojstva ______________________
Izobrazba _________________________________________________________________
Poklic ____________________________________________________________________
Zaposlitev ________________________________________________________________
Delovno mesto ____________________________________________________________
PLAČNIK KOTIZACIJE:
(obkrožite oz. izpolnite)
- Sam/sama
Natančen naslov podjetja oz. plačnika tečaja_____________________________________
______________________________________________ poštna št.: __________________
Telefon: _____________________ e-mail:_______________________________________
Davčna št. plačnika tečaja _________________________

žig

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v
skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s podpisom jamčim za točnost
podatkov.

Datum prijave_________________________ Podpis ______________________________

