Prijavnica za potovanje: Aktivna Romunija s Karpati 10 dni
(03. – 12. julij 2020)
Ime in priimek:
(enako kot v potnem listu ali osebnem dokumentu)
Naslov - ulica in hišna št.:
Kraj bivanja in poštna številka:
(enako v kot potnem listu ali osebnem dokumentu)
Kontaktni telefon (GSM):
E-mail naslov:
Datum in kraj rojstva:

Z MENOJ POTUJE: Ime in priimek:
(enako kot v potnem listu ali osebnem dokumentu)
Naslov - ulica in hišna št.:
Kraj bivanja in poštna številka:
(enako kot v potnem listu ali osebnem dokumentu)
Kontaktni telefon (GSM):
E-mail naslov:
Datum in kraj rojstva:

PLAČNIK RAČUNA – Ime in priimek, naslov, ID za
DDV (v primeru, da račun plačuje druga fizična ali
pravna oseba):
Želim vplačati zavarovanje rizika odpovedi:KLIK*
Želim vplačati Coris zavarovanje v tujini (osnovno
enojno kritje):
KLIK za več informacij*
Želim vplačati celostno zavarovanje v tujini: KLIK za
več informacij*
Nastanjen želim biti v (obkrožite želeno možnost)

1/1

DA

NE

DA

NE

DA

NE

1/2 (ločeni ležišči)

1/2 (zakonsko ležišče)

V dvoposteljni sobi bom z: (če sopotnika še nimate,
pustite prazno)
Prehrana (na potovanju,…)

OBIČAJNA

VEGETERIJANSKA

DRUGO:

CENA: Zagotavljamo vam ceno aranžmaja, ki vključuje vse, kar je navedeno pod 'Cena vključuje' za posamezno potovanje.
PRIJAVA:
1) Informativne ali fiksne prijave sprejemamo na elektronski naslov info@experience-slovenia.com ali po navadni pošti:
KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Cesta 1. maja 63, 4000 Kranj,
2) ob informativni ali fiksni prijavi vam pošljemo prijavnico,
3) po prejemu izpolnjene prijavnice skupaj s kopijo potnega lista ali osebnega dokumenta, vam pošljemo ponudbo
(predračun) ter pozovemo k vplačilu akontacije v višini 30% cene potovanja v roku petih (5) delovnih dni, s čimer si
zagotovite mesto na potovanju po razpisani ceni. V nasprotnem primeru (če akontacija ni plačana v predvidenem roku)
se vaša prijava šteje za brezpredmetno,
4) po prejetju minimalnega števila vplačil odhod zagotovimo.
Prijavnico skupaj s kopijo potnega lista ali osebnega dokumenta pošljite na elektronski naslov info@experienceslovenia.com ali po navadni pošti na naslov KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Cesta 1. maja 63, 4000 Kranj.
Plačilni pogoji: S svojim podpisom prijavnice potrjujete, da se zavezujete k plačilu potovanja in sicer:
- Plačilo akontacije v višini 30% cene potovanja v roku petih (5) delovnih dni, s čimer si zagotovite mesto na
potovanju po razpisani ceni. V nasprotnem primeru (če akontacija ni plačana v predvidenem roku) se vaša prijava
šteje za brezpredmetno.
- Preostanek plačila se izvede najkasneje 21 dni pred odhodom na potovanje.
Turistična agencija Experience Slovenia
KochaGuide, NEJC KOŠNIK S.P., Cesta 1. maja 63, 4000 Kranj št.licence: 2042 in 2043
Davčna številka 17713897, TRR SI56 6000 0000 0694 882, Hranilnica LON d.d.
telefon: 041 723 832; 031 846 583 email: info@experience-slovenia.com
https://agencija.experience-slovenia.com/

-

Organizator vam omogoča plačilo na mesečne obroke s tem, da se z zadnjim obrokom, ki je 21 dni pred odhodom na
potovanje, poplača celotni znesek potovanja.

Prijava: z izpolnitvijo te prijavnice se prijavljate na potovanje Aktivna Romunija s Karpati 10 dni 03. – 12. julij 2020. Agencija
Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik s.p. izda račun za udeležence na njegov elektronski naslov oz. na elektronski
naslov plačnika, v kolikor je naveden. Plačilo se izvede po ponudbi (predračunu), račun pa naslovnik prejme po opravljeni
storitvi. Mladoletne osebe ne morejo biti plačniki računa. Številka računa ter drugi podatki za plačilo bodo razvidni iz
ponudbe (predračuna).

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Izjavljam, da dajem upravljalcu (TA Experience Slovenia) izrecno privolitev za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov
za:
Prejemanje tiskovin:
Strinjam se, da me TA Experience Slovenia obvešča o ponudbi in storitvah po
DA
NE
direktni pošti.
Prejemanje e-novic po e-pošti:
Strinjam se, da mi TA Experience Slovenia občasno pošilja e-novice (o novostih,
ugodnostih, ponudbe potovanj, vabila na dogodke, vabila na potopisna
DA
NE
predavanja, …). E-novice izhajajo največ dvakrat v mesecu. Na e-novice se lahko
odjavite kadarkoli in nam željo po odjavi sporočite po elektronski pošti.
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da:
 Sem seznanjen s programom potovanja ter Splošnimi pogoji poslovanja TA Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik
s.p., Kranj in jih sprejemam.
 Sem seznanjen, da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s splošnimi pogoji in je
obligatorne narave enako kot izdani račun.
 Sem seznanjen, da TA Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik s.p. Kranj po opravljeni storitvi pošlje račun po
elektronski pošti.
 V kolikor ne želite enoposteljne sobe, se bo TA Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Kranj potrudila poiskati
drugo osebo, ki bo z vami v sobi. V kolikor TA Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Kranj ne uspe poiskati
ustrezne osebe, bo doplačilo za enoposteljno sobo zaračunano pred odhodom.
 Sem seznanjen, da lahko upravljalec (TA Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Kranj) moje osebne podatke
posreduje svojim zunanjim sodelavcem (letalskemu agentu, zavarovalnicam (v kolikor sklepate zavarovanje), lokalnemu
partnerju v tujino), ki skrbijo in izvajajo podporo pri storitvah. TA Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Kranj
podatke posreduje zunanjim sodelavcem samo v primeru, ko je to nujno potrebno – za izvedbo potovanja.
 Sem seznanjen, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka,
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in
sodnim varstvom pravic).
Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za vašo osebno dokumentacijo.

Datum:....................................

Podpis udeleženca:

…………………………………………

Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je s plačilnimi pogoji seznanjen in jih v celoti sprejema.
Organizator potovanja: TA Experience Slovenia KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Cesta 1. maja 63, Kranj.

Turistična agencija Experience Slovenia
KochaGuide, NEJC KOŠNIK S.P., Cesta 1. maja 63, 4000 Kranj št.licence: 2042 in 2043
Davčna številka 17713897, TRR SI56 6000 0000 0694 882, Hranilnica LON d.d.
telefon: 041 723 832; 031 846 583 email: info@experience-slovenia.com
https://agencija.experience-slovenia.com/

