Erjavčeva 26
1000 LJUBLJANA
Datum: 21.5.2011

PRIJAVNICA ZA IZLET NA DUNAJ
Podpisani ____________________________________________________ (s tiskanimi črkami)
sem član/ nisem član (ustrezno obkroži) Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva Ljubljana
in se prijavljam za izlet na

DUNAJ, Avstrija: sobota, 8. oktober - nedelja, 9. oktober 2011.
Želim eno/dvo/tri – posteljno sobo (ustrezno obkroži). V sobi želim biti skupaj z:
_________________________________________________________________________
Številka mojega mobilnega telefona je: _______________________________________
Seznanjen sem s programom in pogoji izleta in s ceno, ki bo v primeru zasedenosti avtobusa
s 50 potniki 105 evrov na osebo, s 40 potniki 110 evrov in s 30 potniki 125 evrov. Za
enoposteljno sobo je potrebno doplačati 10 evrov.
Zasedba sedežev v avtobusu je odvisna od datuma prejema prijave.
Prosim, da mi rezervirate ____ vstopnico/ci za obisk koncerta v zlati dvorani
Musikvereina dne 8. oktobra zvečer po ceni 20 evrov (plačljivo na Dunaju).
Akontacijo za izlet v višini 30 evrov bom nakazal najkasneje do 2. junija 2011 na
transakcijski račun društva pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055184709, namen: za izlet
na Dunaj. Razliko do polne cene izleta bom nakazal na isti račun najkasneje do 10.
septembra 2011.
V primeru, da še niste plačali članarine za leto 2011 (15 evrov), jo lahko nakažete skupaj s
stroškom za izlet na isti položnici – prosimo specificirajte v namenu nakazila.
Prijavnico pošljite na naslov društva najkasneje do 30. maja 2011 ali jo podpišite/
skenirajte in jo pošljete po e-pošti na lovro.sodja@guest.arnes.si do 30. maja.
Strinjam se, da se mi celoten znesek vplačila vrne samo v primeru, če se bom izkazal z
zdravniškim potrdilom o svoji bolezni, z odbitkom manipulativnih stroškov. Akontacijo bomo v
primeru, da se ne prijavi trideset potnikov vrnili, sicer je pa v primeru neopravičene odpovedi
ne vračamo.

Datum:

Podpis:

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Erjavčeva ulica 26, 1000 Ljubljana
Tajništvo: damijana.zelnik@t-2.net, Elektronski naslov info@dsap.si, internetna stran www.dsap.si,
transakcijski račun 29000-0055184709 pri UniCredit Bank, davčna številka 95437398,
predsednik društva Lovro Sodja, prof., podpredsednik dr. Peter Vencelj, tajnica Damijana Zelnik

