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Spodaj podpisani(a) se prijavljam za potovanje  

»SEVERNO-ITALIJANSKA JEZERA IN DOLOMITI« 1. – 3. 6. 2018 
 

 Seznanjen(a) sem z vsebino in pogoji potovanja  in se obvezujem poravnati vse obveznosti v skladu z dogovorom. 
 

1. OSEBNI PODATKI 

Ime in priimek: ________________________________Rojstni datum:_____________________ 
Naslov stalnega bivališča (ulica, pošta)______________________________________________ 
Kontakt (telefon, mail):___________________________________________________________ 
EMŠO*:______________________________________ Davčna št*._________________________ 
*(novi vhodni podatki za zdravstveno zavarovanje  z asistenco v tujini AS – navedete samo, če želite tudi to storitev!) 
 

2. PLAČILNI POGOJI 

Potovanje je mogoče plačati na dva načina (prosimo obkrožite): 
a) 30 % vrednosti aranžmaja – 40 EUR za člane (72 EUR za nečlane)  - ob prijavi (v mesecu 

marcu), 70 %  (98 oz. 166 eur) pa v 2-ih enakih mesečnih obrokih do 15. v mesecu;  
zadnji obrok zapade v plačilo 15. maja 2018. Za posamezne obroke vam bomo poslali 
položnice na zgoraj naveden naslov. 

b) 30 % vrednosti aranžmaja ob prijavi (v mesecu marcu), 70 % pa v enem obroku 
najkasneje do 10. maja 2018. 

 

3. ZAVAROVANJE ODPOVEDNEGA RIZIKA 

Če udeleženec ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali 
v njegovi ožji družini) ekskurzije ne bo udeležil, lahko vplača odpovedni riziko. Sporazum o odpovednem riziku 
se lahko sklene najkasneje na dan prijave in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja 
zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo 
vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.  

Odpovedni riziko znaša 5% cene aranžmaja (12 eur). Prosimo, obkrožite, če želite 
zavarovanje odpovednega rizika: 
                            a)  DA                                              b) NE 
 

4. ROOMING LISTA 

Hotelsko sobo želim deliti s:  _______________________________ 
 

5. OMEJITVE NA POTOVANJU (SENZORIČNE, GIBALNE, PREHRANSKE) 

Prosimo, da navedete morebitne omejitve:  _________________________________________ 
(potrudili se bomo, da bomo izjvajalce storitev in vodnika, ki vas bo spremljal, nanje opozorili – popolnih zagotovil pa žal ne moremo obljubiti) 
 

6. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI 

Potnikom, ki potujejo v tujino, svetujemo, da si na najbližji enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali preko 
interneta naročijo brezplačno modro kartico Evropskega zdravstvenega zavarovanja, ki pokriva stroške osnovne 
medicinske oskrbe v tujini v javnih zdravstvenih zavodih v vseh tistih državah, s katerimi ima Slovenija sklenjeno konvencijsko 
pogodbo. V kolikor želite širši paket pravic, priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

Polica zdravstvenega zavarovanja z asistenco AS za 3 dni in zavarovalno vsoto do 25.000 
eur znaša 3,67 EUR. Prosimo, obkrožite, če želite zavarovanje zdravstvene asistence: 
                            a)  DA                                              b) NE 

    

  Celje, 25.1.2018                                                       Podpis:____________________________        
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