PRAVILNIK O SKUPINSKI REGISTRACIJI NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

I.

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ta pravilnik določa pravila in postopke skupinske registracije na DIMAQ strokovni izpit
(skupinska registracija za podjetja, inštitute, univerze ter druge izobraževalne ustanove).
1. Postopki in pravila izvajanja DIMAQ strokovnega izpita, postopki pridobivanja DIMAQ
certifikata ter postopki recertificiranja, veljajo tako v primeru individualne, kot tudi skupinske
registracije.
2. DIMAQ (program certificiranja za digitalni marketing) je edinstven certifikat na področju
digitalnega marketinga, ki ga podeljuje Zavod IAB Slovenija.
3. DIMAQ je uradna EU blagovna znamka, registrirana za IAB Poljsko (številka: 014538623).
4. Postopki in pravila;
a) individualne registracije na DIMAQ strokovni izpit
b) izvajanje DIMAQ strokovnega izpita
c) recertifikacije DIMAQ strokovnega certifikata
d) podeljevanja akreditacij ustanovam, dogodkom ter strokovnim objavam za
pridobivanje točk pri postopku recertifikacije

so predmet ločenega pravilnika.

6. Zavod IAB Slovenija vsem kandidatom ponuja pripravljalne treninge na DIMAQ strokovni
izpit, ki so posebej plačljivi ter se izvajajo na sedežu Zavoda IAB Slovenija.

Zavod IAB Slovenija – Tacenska cesta 26 – 1000 Ljubljana – 01/479 0481 – info@iab.si - www.iab.si
DŠ: SI 57815780

7. Plačila povezana z opravljanjem DIMAQ strokovnega izpita, ureja Zavod IAB Slovenija.

II. SKUPINSKA REGISTRACIJA NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

1. DIMAQ strokovni izpit lahko opravlja vsaka oseba, ki je prijavljena za opravljanje izpita preko
podjetja, inštituta, univerze oziroma druge izobraževalne ustanove, v skladu s tem
pravilnikom. V primeru da se na izpit prijavi mladoletna oseba, mora to storiti z dovoljenjem
zakonitih skrbnikov.
2. Prijava na DIMAQ strokovni izpit mora vsebovati:
a) podatke osebe, ki opravlja registracijo (ime in priimek, ime podjetja ali ustanove v kateri je
zaposlena, naslov podjetja, matična in davčna številka podjetja)
b) podatke kandidata/ov, ki ga/jih prijavlja na izpit (ime, priimek kandidata/ov ter številka
veljavnega osebnega dokumenta)
c) veljavni elektronski naslov osebe, ki opravlja registracijo
d) izbrani datum opravljanja strokovnega izpita DIMAQ - izbranega iz seznama možnih datumov,
ki jih določi IAB Slovenija - datum je potrebno javiti minimalno 30 dni pred začetkom
e) podpisano izjavo osebe, ki opravlja DIMAQ strokovni izpit, da dovoljuje uporabo podatkov
osebne narave, v namen izvajanja DIMAQ programa - namen certifikacije in recertifikacije
f) strinjanje z določili tega pravilnika
g) podpis odgovorne osebe, pooblaščene za registracijo.
Pravilniku je priložen obrazec za registracijo (priloga št. 1).

3. Popolno vlogo za registracijo je potrebno oddati na Zavod IAB Slovenija, na elektronski naslov
dimaq@iab.si
4. V primeru da je vloga nepopolna, IAB Slovenija najkasneje v sedmih dneh od prejema vloge, o
tem obvesti osebo, ki je registracijo opravila. Vlogo je potrebno dopolniti / popraviti v roku
sedmih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. V takem primeru, datum izpita ne sme biti
prej, kot v tridesetih dneh od prejema dopolnjene / popravljene vloge.
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5. Po prejemu popolne vloge za opravljanje DIMAQ strokovnega izpita, IAB Slovenija stranki
posreduje potrditev izbranega termina. Če izbrani termin ni na voljo, se stranki dogovorita za
novega.
4. Opravljanje DIMAQ strokovnega izpita (skupinska registracija), se obračuna po veljavnem
ceniku, priloženem v prilogi št.2.
6. Pogoj za rezervacijo izbranega termina za opravljanja izpita, je realizirano plačilo.
7. Po prejetem plačilu na TRR Zavoda IAB Slovenija, stranka prejme račun ter potrditev
rezervacije termina za opravljanja DIMAQ strokovnega izpita.
5. V primeru da se kandidat/i izpita na dogovorjeni datum ne udeleži/jo, ta dan izpita ne more/jo
več opravljati. V tem primeru se mu/jim stroški prijave na izpit ne povrnejo. Za rezervacijo
novega termina, se je potrebno ponovno dogovoriti z izpitno komisijo.

III. KONČNE DOLOČBE

1. Zavod IAB Slovenija si pridružuje pravico do sprememb splošnih določil. V primeru novih,
bodo le-ta objavljena na spletni strani www.iab.si/dimaq oziroma bodo na voljo na sedežu
Zavoda IAB Slovenija.

2. Splošna določila stopijo v veljavo z datumom, določenim s sklepom, ki ga srejme svet
Zavoda IAB Slovenija.
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PRILOGA ŠT. 1
OBRAZEC ZA SKUPINSKO REGISTRACIJO NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

OBRAZEC ZA SKUPINSKO REGISTRACIJO NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

Obrazec je potrebno izpolniti z veliko tiskanimi črkami.

1. PODATKI O STRANKI, KI IZVAJA REGISTRACIJO

(Ime in priimek osebe, ki opravlja registracijo ter ime podjetja, ustanove, inštituta,…) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Naslov podjetja, ustanove, inštituta,…) :

____________________________________________________________________________

Matična številka: ________________________
Davčna številka: ________________________
E - naslov:_____________________________
Tel. Št.: _______________________________
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2. PODATKI REGISTRIRANIH OSEB ZA OPRAVLJANJE DIMAQ IZPITA

Število oseb: ______________

IME

PRIIMEK

Številka
osebnega
dokumenta

e-mail

Službeni
telefon

Mobilni
telefon

Naslov

3.IZBRANI TERMIN OPRAVLJANJA IZPITA
____________________________

S podpisom izjavljam da sem seznanjen in da se strinjam s splošnimi določili Pravilnika o skupinski
registraciji na DIMAQ strokovni izpit.

Podpis pooblaščene osebe za registracijo na DIMAQ strokovni izpit:
___________________________________

Datum:
_____________________
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PRILOGA ŠT. 2
CENIK SKUPINSKE REGISTRACIJE NA DIMAQ STROKOVNI IZPIT

Ponudba za skupinsko
registracijo za člane IAB
Slovenija

Ponudba za skupinsko
registracijo za nečlane

Ponudba za univerze

Število oseb ki
opravlja izpit

Popust %

Cena

0-5

20%

€200

6-10

30%

€175

10+

40%

€150

0-5

0%

€250

6-10

10%

€225

10+

15%

€213

0-30

40%

€150

31-50

45%

€138

več kot 50

50%

€125

Pripravil Zavod IAB Slovenija
Ljubljana, 1.6. 2017
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