PRIJAVNICA

GARDALAND IN SIRMIONE
EKONOMSKA ŠOLA CELJE (v sodelovanju s TA Palma)
Predviden odhod: 27.9.2019
CENA:

63 € pri minimalno 45 plačnikih na 49 sedežnem avtobusu

*V ceno so vključeni profesorji /spremljevalci, kar je v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Celja po programu, cestnine in ostale pristojbin, celodnevno vstopnico za
zabaviščni park Gardaland, vse zunanje oglede po programu, spremstvo izleta, organizacijo in DDV.
DOPLAČILA PO ŽELJI: ob prijavi: riziko odpovedi 4 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 2€
Splošni pogoji in navodila za potovanje TA PALME so sestavni del tega programa in jih najdete v vseh naših agencijah in na
internetnem naslovu: www.palma.si.
PROSIMO IZPOLNITE ČITLJIVO IN S TISKANIMI ČRKAMI:
RAZRED:_________________________
IME IN PRIIMEK DIJAKA:
IME IN PRIIMEK STARŠA:___
NASLOV:

__

______________________________________

________________________________ ____

__

_________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________

KRAJ:

__________________

POŠTNA ŠTEVILKA: ____ ___ ___________________

TELEFON:_____________________________________________________________________________________________
E-mail:

__________________________________________ ___________________________

E- mail staršev:______________________ _

__ __________________________

ROJSTNI PODATKI /datum in kraj rojstva:____________________________________________________________________
/vsi podatki bodo uporabljeni zgolj v organizacijske namene/
NAČIN PLAČILA

Plačilo poleg prijavnice prinesite najkasneje do 18.9.2019
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: Riziko odpovedi 4€
Dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 2€
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ODSTOPNINA* – ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI: Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi potovanja za primer, če
se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika
odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.
Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije in velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja
zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
TA Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in
obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh
podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga,
segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Palma in njegovih poslovnih partnerjev.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, hkrati potrjujem seznanjenost s programom in splošnimi pogoji za potovanje
ter soglašam z načinom plačila.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na mailu: marusalucy@gmail.com

Podpis dijaka:

Podpis staršev:

