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The registration starts on August 21st and ends on September 5th. In order to register their children for a WWW 2018/19 

project / trip parents / guardians of each student MUST complete the below listed actions: 

 

Projects / trips taking place outside of Skopje with the 

organizing travel agencies: 

Projects taking place in Skopje with the responsible 

NOVA administrator: 

- complete the payment (credit card, bank transfer or cash) 

for the selected project / trip; 

- sign contract with the travel agency; 

- submit a copy of student’s passport to the travel agency; 

- sign and submit parental consent and student 

indemnification statement;  

- complete and submit medical form to the travel agency; 

- complete the payment (credit card, bank transfer or cash) 

for the selected project / trip if applicable; 

- submit signed parental consent and student 

indemnification statement; 

- submit complete medical form; 

 

NOTE: Besides completing the registration in the respected agencies during the set period (21.Aug. – 5.Sep.), parents 

will also be able to complete the registration with the representatives of the agencies who will be available at NOVA HS 

building on 29, 30 and 31 August from 2:30 – 5:00 pm.   

 

Students failing to complete all of the above listed requirements latest by September 5th, 2018 may not be able to 

attend any of the WWW 2018 / 2019 projects/trips, and receive F (Fail) mark for the WWW 2018/19 Program !!! 
 

Table with more info about which projects / trips are organized by each agency 

 

Agency Dollar Tours Agency Aurora NOVA Administration 

Discover the Universe (Sofia, Rozhen  - Bulgaria) 
Art & Culture for Meaningful Service 

Learning! (Ljubljana - Slovenia) 
Video bits (Skopje - Macedonia) 

Passage in Time Through Fortified Walls and 

Cobbled Lanes (Veliko Tarnovo - Bulgaria) 
Science, for real! (Belgrade - Serbia) 

Service learning (Skopje - 

Macedonia) 

Crossroads (Visegrad, Sarajevo, Mostar,- Bosnia 

& Herzegovina; Dubrovnik- Croatia) 

Dare to awake the adventurer in you 

(Tara, Zlatibor – Serbia) 
 

The magic of science and nature! (Zagreb - 

Croatia) 

The beauties of Shara! (Popova Shapka - 

Macedonia) 
 

  Art Colony (Berovo - Macedonia)  

  
Please contact the agencies directly for more details regarding the registration for the WWW 2018-19 projects / trips 

 

Agency Dollar Tours Agency Aurora NOVA Administration 

Dollar Tours 
Naum Naumovski Borce No. 7  
1000 Skopje, Macedonia 
tel 1. +389 2 3228 229 
tel 2. +389 2 322 8880 
cell phone: +389 (0)70 233 105 (8:00 am–

5:00 pm) 
Office mail:  contact@dollarcwt.com.mk 
 

Aurora Tours 

1. Municipality Aerodrom, TC Tri Biseri 

tel 1.+ 389 2 2464 440; tel 2.+ 389 2 2463 838 

2. Municipality  Centar, Nikola Vapcarov 12 

(opposite to  Center Bar) 

tel 1.+ 389 2 3201 213;  tel 2.+ 389 2 3201 214; 

cell phone: +389 (0)78 369 975 (Vlatko) 

Office mail:  aurora@aurora.com.mk  

Ms. Maja Andonova Jokikj 

(Junior Accountant) 

 

Office next to the HS Conference room 

 

 +389 2 3061-807 ext: 119 

maja.andonova@nova.edu.mk 

 

IMORTANT NOTES: 

- NOVA students together with their families select and register for their preferred projects / trips. The school does not 

assign students in particular groups and projects / trips. 

- The registration for the projects / trips with a limited number of students will be dealt on First come first served basis. 

- Groups that do not meet the minimum number of participants will be canceled. Students registered for canceled 

projects / trips will be given an opportunity to register for other projects / trips where there are available spots.  
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ППРРООЦЦЕЕДДУУРРAA  ЗЗАА  РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИЈЈАА  
 

Процесот на регистрација започнува на 21 август и завршува на 5 септември. Со цел да ги регистрираат своите 

деца за некој од проектите / патувањата од Програмата „Недела без училишни ѕидови 2018/19“ од  родителите / 

старателите се очекува да ги завршат следниве обврски:  

Во соодветните туристички агенции за проектите / 

патувањата надвор од Скопје: 

Кај одговорниот администратор во НОВА за 

проектите / патувањата во Скопје: 

- да платат за одбраниот проект / патување (во готово, 

со картичка, банкарски трансфер...) 

- да потпишат договор со агенцијата; 

- да достават копија од пасош на своето дете; 

- да потпишат и достават родителска согласност за 

учество во проектот / патувањето во агенцијата; 

- да пополнат и достават форма со информации за 

медицинската состојба на своето дете во агенцијата; 

- да платат за одбраниот проект / патување (во готово, 

банкарски трансфер...) ако има потреба; 

- да потпишат родителска согласност за учество во 

проектот / патувањето; 

- да пополнат и достават форма со информации за 

медицинската состојба на своето дете: 

ЗАБЕЛЕШКА: Покрај можноста да се изврши регистрацијата во соодветните туристички агенции во 

предвидениот период (21 август – 5 септември), родителите ќе можат да го сторат истото и со претставници 

на агенциите кои ќе бидат присутни во НОВА во периодот од 14:30 – 17:00 часот на 29, 30 и 31 август. 

 

Учениците кои нема да ги завршат горенаведените обврски најдоцна до 5 септември 2018 нема да бидат во можност да 

бидат дел од ниту една група од Програмата „Недела без училишни ѕидови 2018 / 19“, и ќе бидат оценети со F (Fail) ! ! ! 
 

Табела со повеќе информации за тоа кој проект / патување е органзиран од која агенција 

Агенција Долар Турс Агенција Аурора НОВА Администрација 

Discover the Universe (Sofia, Rozhen  - 

Bulgaria) 

Art & Culture for Meaningful Service 

Learning! (Ljubljana - Slovenia) 
Video bits (Skopje - Macedonia) 

Passage in Time Through Fortified Walls and 

Cobbled Lanes (Veliko Tarnovo - Bulgaria) 
Science, for real! (Belgrade - Serbia) 

Service learning (Skopje - 

Macedonia) 

Crossroads (Visegrad, Sarajevo, Mostar,- 

Bosnia & Herzegovina; Dubrovnik- Croatia) 

Dare to awake the adventurer in you (Tara, 

Zlatibor – Serbia) 
 

The magic of science and nature! (Zagreb - 

Croatia) 

The beauties of Shara! (Popova Shapka - 

Macedonia) 
 

  Art Colony (Berovo - Macedonia)  

 

Ве молиме директно контактирајте ја соодветната агенција за повеќе информации и детали  

Генералии за Долар Турс: Генералии за Аурора турс: НОВА Администрација 

Агенција Долар Турс 

Наум Наумовски Борче 7 

1000 Скопје, Македонија 

факс.+389 2 322 8588 

тел 1. +389 2 3228 229 

тел 2. +389 2 322 8880 

мобилен: +389 (0)70 233 105  

(8:00 – 17:00) 

е-пошта: contact@dollarcwt.com.mk 

Агенција Аурора 

1. Општина Аеродром, бул Јане Сандакски ,  

ТЦ Три Бисери 

тел 1. + 389 2 2464 440; тел 2. + 389 2 2463 838 

 

2. Општина Центар, Ул. Никола Вапцаров 12 

(спроти Центар Бар (поранешен Мекдоналдс) 

тел 1. + 389 2 3201 213; тел 2. + 389 2 3201 214; 

мобилен: +389 (0)78 369 975 (Влатко) 

е-пошта:  aurora@aurora.com.mk 

г-ѓа Маја Андонова Јокиќ 

(администратор / 

сметководител) 

 

Канцеларија до 

Конференциската сала 

 

+389 2 3061-807 ext: 119 

maja.andonova@nova.edu.mk 

ЗАБЕЛЕШКА: 

- Учениците заедно со нивните родители го одбираат проектот/патувањето за кое сакаат да се регистрирааат. 

Училиштето не ги назначува учениците во соодветен проект / патување; 

- Регистрацијата за проектите / патувањата со ограничен број на места / ученици ќе биде по принципот „кој прв 

ќе се пријави“ 
- Проектите за кои нема да се пријават доволно ученици (минимум потребнито број на ученици е дефиниран за 

секој проект / патување одделно) ќе бидат откажани. На учениците што се регистрирале за откажаните проекти / 

патувања, ќе им биде овозможено да се пријават за други проекти / патувања.во кои има слободни места; 
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