
 
 

 

 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA V I II . STROKOVNEM POSVETU O RAZVOJU PODROČJA 
AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA V SLOVENIJI  

 
26. in 27. september 2014  

ZUDV dr. Marijana Borštnarja DORNAVA 
 
 

ŽELIM SE UDELEŽITI STROKOVNEGA POSVETA, in sicer: 

 oba dneva 

 le v petek, 26.9.2014 

 le v soboto, 27.9.2014 

Datum       Podpis udeleženca posveta    
Priloga: - potrdilo o plačilu kotizacije 
  - potrdilu o statusu študenta (v primeru, da je prijavitelj študent) 
 
 

PODATKI O UDELEŽENCU POSVETA 

Ime in priimek              

Naslov stalnega bivališča            

Kontaktna številka     E-pošta       

Poklic/izobrazba             

Naziv delovne organizacije           

 

PODATKI O PLAČNIKU KOTIZACIJE 

IZPOLNITE LE, ČE JE PLAČNIK KOTIZACIJE PRAVNA OSEBA (vaša delovna organizacija, podjetje…)  

Polni naziv plačnika           

              

Točen naslov sedeža plačnika (ulica in pošta)        

              

              

Davčna številka/ID za DDV           

Davčni zavezanec   DA   NE      

Telefon              

E-pošta              

Kontaktna oseba             

Datum              

Žig in podpis odgovorne osebe plačnika kotizacije         

 

 



 
 

 

 

 

PODATKI O AKTIVNI UDELEŽBI NA POSVETU 

 

Predstaviti želim tudi prispevek(obkrožite)      DA    NE   

 

Prispevek sodi v naslednji vsebinski sklop:          

a) ORGANIZACIJE IN PROGRAMI ZA A/TPK 
b) PROJEKTI NA PODROČJU A/TPK 
c) ZNANOST NA PODROČJU A/TPK 
d) IZKUŠNJE IN IDEJE NA PODROČJU A/TPK 
e) AKTUALNO NA PODROČJU A/TPK  
 
Prispevek bo potekal v obliki (obkrožite)   
- teoretičnega predavanja 
- teoretične predstavitve 
- praktične delavnice      
- vodene diskusije 

 
Naslov predavanja/prispevka/delavnice/diskusije        

              

              

 

PODATKI ZA ORGANIZACIJO PREHRANE IN REZERVACIJO NOČITEV 

Udeležba pri kosilu (obkrožite)           

 

Petek, 26.9.2014  DA    Meni 1: Dnevna juha, postrv po tržaško, krompirjeva solata    

            Meni 2: Dnevna juha, lazanja z mesom, solata      

            Meni 3: Dnevna juha, solatno zelenjavni krožnik, ocvrti sir    

   NE           

 

Sobota, 27.9.2014 DA    Meni 1: Dnevna juha, pečena svinjska rebra, mlinci, solata    

            Meni 2: Dnevna juha, njoki s šampinjonovo omako, solata    

            Meni 3: Dnevna juha, solatno zelenjavni krožnik, špinačni kanelon    

   NE           

Doplačilo za kosilo v višini 6 EUR/obrok boste poravnali ob registraciji na dan posveta. Izstavljen vam bo račun od ponudnika cateringa. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Udeležba na družabni večerji  DA  NE    

Doplačilo za večerjo (Grand Hotel Primus) v višini 15 EUR/osebo boste poravnali pred večerjo na recepciji hotela. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

 

 

INFORMACIJE O MOŽNOSTIH PRENOČEVANJA NA PTUJU IN OKOLICI       

 
Za rezervacijo nočitve mora poskrbeti vsak udeleženec sam.  
Da bi vam olajšali postopek rezervacije, smo za vas pripravili seznam nekaterih ponudnikov na Ptuju in okolici.  
Priložene so tudi vse kontaktne informacije: 
 
□ Grand hotel PRIMUS (Terme PTUJ):   
 □ Enoposteljna soba: 70,00 € na noč 

□ Dvoposteljna soba (economy soba s francoskim ležiščem): 110,00 € na noč (55,00 € po osebi na noč)  
Posebej se plača turistična taksa, ki znaša 1,01 EUR na dan po osebi, ter prijavnina, ki znaša 1,00 EUR po osebi na bivanje. Prijava od 14.00     ure oz. prej, 
če je soba na razpolago že prej; odjava do 11.00 ure na dan odhoda. Hotelskim gostom so na voljo brezplačni parkirni prostori . 
Cena vključuje: nastanitev v izbrani sobi, nočitev z zajtrkom, neomejen vstop v hotelske  bazene Vespasianus, ter brezplačni vstop v Termalni Park (12 
notranjih in zunanjih termalnih bazenov, 3 finske savne, turška kopel), brezplačni Wi-Fi v sobi. 
Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: T: +386 51 655 120, +386 2 74 94 519; E-mail:  katja.anzel@sava.si, 
http://www.sava-hotels-resorts.com. 
 
□ Bungalovi***, kamp hiške****v Termah Ptuj: 

□ Dvoposteljna namestitev: 40,00 € po osebi na noč 
Cena vključuje nočitev z zajtrkom v izbrani sobi, samopostrežni zajtrk v restavraciji Zila (ob Termalnem Parku) in 2 × dnevno vstop v bazene in savne 
Termalnega Parka. 
Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: T: +386 51 655 120, +386 2 74 94 519, katja.anzel@sava.si, 
http://www.sava-hotels-resorts.com. 
 
 
□ Hotel Mitra (staro mestno jedro Ptuja):   

□ Nočitev v dvoposteljni sobi (združena ali ločena ležišča, prenočujeta dve osebi):  46,00 €/osebo 
□ Nočitev v enoposteljni sobi (king size ležišče ali dvoposteljna soba, ki jo uporablja ena oseba): 59,00 €/osebo  
□ Nočitev v enoposteljni sobi (manjše enojno ležišče – takšne sobe so na voljo samo še tri): 52,00 €/osebo 

Vse cene vključujejo zajtrk, turistično takso v znesku 1,01 EUR /osebo in DDV po stopnji 9,5%.  
Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: T: +386 2 78 77 455, +386 51 60 30 69, info@hotel-mitra.si, 
www.hotel-mitra.si. 
 
 
□ Sobe Panorama (Ptuj):   

□ Nočitev v enoposteljni sobi:  30 EUR/osebo  
□ Nočitev v dvoposteljni sobi: 22 EUR/osebo 

Vse cene vključujejo zajtrk, turistično takso v znesku 1,01 EUR /osebo in DDV po stopnji 9,5%.  
Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: T: +386 41 987 743 , www.panorama-krapsa.si. 
 
 
□ Sobe in apartmaji Šilak (Ptuj):   
Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: +386 2 787 74 47, +386 31 597 361, info@rooms-silak.com,  
http://www.rooms-silak.com 
 
Dodatne informacije o drugih ponudnikih so na voljo tudi na portalu http://www.ptuj.info. 
 
 

 

mailto:katja.anzel@sava.si
http://www.sava-hotels-resorts.com/
mailto:info@hotel-mitra.si
http://www.hotel-mitra.si/
http://www.panorama-krapsa.si/
mailto:info@rooms-silak.com
http://www.rooms-silak.com/
http://www.ptuj.info/

