PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE

NARAVOSLOVNO ZALOŽNIŠTVO, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM

PRIJAVA NA EKSKURZIJO
MED SOČO IN VERONO
11. – 12. oktober 2019
Podpisani/a se prijavljam na ekskurzijo v organizaciji Prirodoslovnega društva Slovenije. S podpisom potrjujem,
da se strinjam z organizatorjevimi navodili in splošnimi pogoji za potovanja.

UDELEŽENKA/UDELEŽENEC
Ime in priimek

Ulica in hišna številka stalnega prebivališča

Poštna številka in kraj

Rojstni datum

Telefon (GSM)

Elektronska pošta

Številka osebne izkaznice

Veljavnost osebne izkaznice do

PLAČNIK ARANŽMAJA
Ime in priimek

Ulica in hišna številka stalnega prebivališča

Poštna številka in kraj

Elektronska pošta

Telefon (GSM)

NASLOV, NA KATEREGA ŽELITE PREJEMATI OBVESTILA
(lahko je drugačen, kot v osebnem dokumentu)

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01/252-19-14, e-pošta: prirodoslovno.drustvo@gmail.com, IBAN: SI56 6100 0001 3352 882, ID
za DDV: SI 18379222.

www.proteus.si

PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE

NARAVOSLOVNO ZALOŽNIŠTVO, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM

NAVODILA IN SPLOŠNI POGOJI
Splošni pogoji in navodila za udeležbo na potovanju so sestavni del programa. Na voljo so vam na sedežu društva
ali na spletni strani www.proteus.si. S potrdilnim pismom, ki ga prejmete najkasneje 7 dni pred odhodom, vas
bomo obvestili o podrobnostih programa. V primeru, da obvestila v navedenem roku ne bi prejeli, se morate
oglasiti na upravi društva. Če tega ne storite, domnevamo, da ste obvestilo prejeli. Nepopolnih podatkov na
prijavnici, zaradi katerih ne bi pravočasno prejeli našega obvestila, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške, ki
nastanejo v tem primeru, krije potnik. Potnik s prijavo soglaša z interno uporabo osebnih podatkov in za
obveščanja o ponudbi Prirodoslovnega društva Slovenije. Če potnik tega ne želi, mora to sporočiti ob prijavi.

Strinjam se s Splošnimi pogoji in navodili Prirodoslovnega društva Slovenije za udeležbo na potovanju.

VAŠE OPOMBE

Kraj in datum

Podpis

Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01/252-19-14, e-pošta: prirodoslovno.drustvo@gmail.com, IBAN: SI56 6100 0001 3352 882, ID
za DDV: SI 18379222.

www.proteus.si

