Rezervacija namestitve za udeležence 35. posveta zveze športnih pedagogov Slovenije
v terminu od petka, 14.10.2022 do sobote, 15.10.2022
Spoštovani,
zahvaljujemo se za vaše povpraševanje in vas, v kolikor potrebujete namestitev za zgoraj omenjeni termin,
prosimo za naslednje podatke:
IME*:

______________________

PRIIMEK*:

________________________

TELEFON*:

______________________

FAKS ALI E-MAIL*:

________________________

DATUM ROJSTVA*: ______________________________________________________________
TIP IN ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA*:__________________________________________________
DRŽAVLJANSTVO*:______________________________________________________________________
Namestitev je možna v DEPANDANSI BOR **
ENOPOSTELJNA SOBA:
TROPOSTELJNA SOBA:

DVOPOSTELJNA SOBA:

Sostanovalec v dvoposteljni sobi: (ime in priimek/ustanova):
______________________________________________
Sostanovalca v troposteljni sobi: (ime in priimek/ustanova):
______________________________________________
Obkrožite storitve:
Polpenzion (zajtrk – večerja):
Penzionsko kosilo 14.10.2022:
Penzionsko kosilo 15.10.2022:
Posebnosti glede prehrane:
Posebnosti – diete: ________________________________
Cene v Zdravilišču RKS Debeli rtič na osebo na dan v EUR:
- polpenzion v depandansi Bor**:
58,00 na osebo na dan
- doplačilo za enoposteljno sobo:
20,00 na osebo na dan
- turistična taksa na osebo na dan:
2,50 na osebo na dan
- penzionsko kosilo:
15,00 na osebo na dan
Prijava v hotel od 1400 ure na dan prihoda; odjava do 1000 ure na dan odhoda. Soba je rezervirana do 1600 ure
na dan vašega prihoda. V primeru poznega prihoda po 1600 uri prosimo pokličite hotelsko recepcijo (tel.: 05
909 7000).
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V ceni vključeno: izbrane stroritve, kopanje v bazenu z ogrevano morsko vodo, parkirišče (do polne
zasedenosti) in DDV.
Na osnovi izpolnjene prijavnice boste prejeli potrditev rezervacije bivanja. Definitivna potrditev rezervacije je
naročilnica s strani javne ustanove ali plačilo storitev po predračunu za zasebne ustanove.
Odpoved rezervacije je možna do najmanj 3 dni pred Vašim prihodom. V primeru poznejše odpovedi Vam
bomo primorani zaračunati prvo (1) rezervirano nočitev.
Izpolnjeno prijavnico pošljite
• elektronsko na naslov mirza.hajdarevic@mzl-rks.si
• Telefon +386 (0) 5 909 72 11 v dopoldanskem času od 8.00h do 14.00h.
V kolikor je vaša rezervacija popolna, boste našo dokončno potrditev rezervacije prejeli v roku enega
delovnega dne.
Izpolnjeno prijavnico in skenirano naročilnico pošljite na e-mail: mirza.hajdarevic@mzl-rks.si
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 05.10.2022.
Sprejemali jih bomo do zasedbe prostih mest.
Lep pozdrav,
Mirza Hajdarević
Samostojni sodelavec za trženje
Zdravilišče RKS Debeli rtič
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