--- PRIJAVNICO IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN POŠLJITE SKENIRANO ALI PO POŠTI ----tabor.mojca5@siol.net; DPM »MOJCA«, Rozmanova ulica 10, 8000 NOVO MESTO

PRIJAVNICA

ZA UDELEŽBO NA POČITNICAH V TABORU »MOJCA« 2018

Otrokov
PRIIMEK

Otrokovo
IME

datum rojstva

starost

spol

Ulica, h.št.

št. pošte

koliko km
ste oddaljeni
od kraja
bivanja do
Dol. Toplic

Kraj (pošta)
GSM staršev

M

Ž

kolikokrat je bil vaš otrok pri nas na
počitnicah

e-mail staršev
Otrokove zdravstvene in ostale posebnosti (vegetarianstvo, alergije, celiakija....)

Svojega otroka prijavljam na Vesele angleške počitnice – (obkrožite ustrezen termin)
od nedelje do sobote

6.T – v času od 29.7. do 4.8.
1.T – v času od 23.6. do 30.6. z.
7.T – v času od 5.8. do 11.8.
2.T – v času od 1.7. do 7.7.-zaseden
8.T – v času od 12.8. do 18.8.
3.T – v času od 8.7. do 14.7.
9.T – v času od 19.8. do 25.8.
4.T – v času od 15.7. do 21.7.
10.T – odprt bo po potrebi
5.T – v času od 22.7. do 28.7.
IZJAVA: _____________________ dovoljujem svojemu otroku ______________________
ZASEDEN

(priimek in ime starša ali skrbnika)

(priimek in ime otroka)

udeležbo na Veselih angleških počitnicah s spremljajočim programom v navedenem terminu in
soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe organizacije tabora, na spletni strani
(ime, priimek, kraj), spominski zgibanki, objavi dogodivščin v taboru na spominskem filmu in na
fotografijah.
Datum: ________________________

Podpis staršev/skrbnika______________________

Ime in priimek plačnika letovanja
Pripombe, pohvale, mnenja...

Starši, pazite na točnost vnesenih podatkov na položnicah!
KAKO IZPOLNITI UPN NALOG (lahko tudi po elektronskem bančništvu)
Referenca plačnika:
SI99
Ime in naslov plačnika: ime, priimek in polni naslov staršev (skrbnikov)
Koda namena:
ADVA
Namen:
IME in PRIIMEK otroka
Znesek:

68,00 EUR obvezno ob prijavi; preostali znesek
lahko v obrokih, vendar najkasneje 14 dni pred
začetkom letovanja otroka

BIC banke prejemnika: LJBASI2X
IBAN prejemnika:
SI56 0297 0001 8202 409
Referenca prejemnika: SI00 3 (na tem mestu napišite številko termina)
Ime in naslov prejemnika:
DPM Mojca, Rozmanova 10, Novo mesto

Katere popuste sem uveljavil
(označi s kljukico)
10 EUR za vse, ki so letovali v lanskem
letu
10 EUR za vse, ki so pri nas že letovali,
pa jih v lanskem letu ni bilo
10 EUR popusta za tiste, ki so letovali
več kot petkrat
10 EUR za le enega otroka iste družine,
ki je več kot 100 km oddaljena od Tabora
Mojca
90 EUR za tretjega otroka istih staršev,
če vsi letujejo v istem terminu
10 EUR za otroke, ki letujejo v 9.
terminu

Bančnih nakazil, ki ne bodo izpolnjena kot kažejo zgornja navodila, žal ne bomo mogli upoštevati.
ODPOVED LETOVANJA V primeru opravičene odpovedi udeležbe, do dva dneva pred pričetkom termina, vam na
vaš račun vrnemo vplačana sredstva, razen 20 EUR, ki jih zadržimo za stroške organizacije letovanja. V primeru, da
pridobite drugega počitnikarja, teh stroškov ni. Počitnikarji, ki predčasno odidejo iz letovanja, do vračila niso
upravičeni, razen če zbolijo v taboru.

