
 

 

 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA V
AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA V SLOVENIJI

 
 

PODATKI O UDELEŽENCU POSVETA 

Ime in priimek     

Naslov stalnega bivališča   

Kontaktna številka   

E-pošta     

Poklic/izobrazba    

Naziv delovne organizacije  

 
Datum     
 
Priloga: - potrdilo o plačilu kotizacije 
  - potrdilu o statusu študenta (v primeru, da je prijavitelj 

 

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   

Telefon     

E-pošta     

Kontaktna oseba    

Datum     

Žig in podpis odgovorne osebe plačnika kotizacije

 

 

 

 

 

 

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

 
4. in 5. oktober 2013  

CIRIUS KAMNIK 

      

      

      

      

      

      

Podpis udeleženca posveta   

nta (v primeru, da je prijavitelj študent) 

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

      

      

ika (ulica in pošta)      

      

      

      

DA   NE   

      

      

      

      

osebe plačnika kotizacije      

. STROKOVNEM POSVETU O RAZVOJU PODROČJA 
AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA V SLOVENIJI 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

PODATKI O AKTIVNI UDELEŽBI NA POSVETU

 

Predstaviti želim tudi prispevek(obkrožite)

 

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 področja 
 
Prispevek bo potekal v obliki (obkrožite)   
- teoretičnega predavanja 
- teoretične predstavitve 
- praktične delavnice   
- vodene diskusije 

 
Naslov predavanja/prispevka/delavnice

     

     

 

PODATKI ZA ORGANIZACIJO PREHRANE IN REZERVACIJO NOČITEV

 

Udeležba pri kosilu (obkrožite)  

Petek, 4.10.2013  DA   Meni 1 – mesni: 

              Meni 2 – vegi:

   NE  

Sobota, 5.10.2013 DA   Meni 1 – mesni:

              Meni 2 – vegi:

   NE  

Doplačilo za kosilo v višini 6 EUR/obrok boste poravnali 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Udeležba na družabni večerji  

Doplačilo za večerjo (Gostilna Majolka, Kamnik) v višini 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Nočitev v CIRIUS KAMNIK   

□ Nočitev z zajtrkom: 20 EUR/osebo 

Rezervacijo nočitve bomo opravili mi. Storitev boste poravnali 

 

PODATKI O AKTIVNI UDELEŽBI NA POSVETU 

(obkrožite)      DA    

Prispevek sodi v naslednji vsebinski sklop:       

ORGANIZACIJE IN PROGRAMI ZA A/TPK 
 

ZNANOST NA PODROČJU A/TPK 
IZKUŠNJE IN IDEJE NA PODROČJU A/TPK 
AKTUALNO NA PODROČJU A/TPK področja  

 

   

prispevka/delavnice/diskusije      

      

      

PODATKI ZA ORGANIZACIJO PREHRANE IN REZERVACIJO NOČITEV 

      

mesni: zelenjavna enolončnica z mesom, kruh, solata, kremna rezina

vegi: zelenjavna enolončnica s tofujem, kruh, jabolčni zavitek  

      

mesni: milijonska juha, pečen piščanec, pečen krompir, brokoli, mešana solata,

vegi: milijonska juha, bučke na žaru, zelenjavni narastek, pečen krompir, mešana solata, pecivo

      

boste poravnali ob registraciji na dan posveta. Izstavljen vam bo račun s strani CIRIUS Kamnik.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DA (obkrožite izbran meni): mesni / vegi  

v višini 16 EUR/osebo boste poravnali ob registraciji na dan posveta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    DA  

boste poravnali ob registraciji na dan posveta. Izstavljen vam bo račun s strani CIRIUS Kamnik

NE   

   

  

   

   

   

solata, kremna rezina    

   

   

, brokoli, mešana solata, pecivo   

ek, pečen krompir, mešana solata, pecivo  

   

Izstavljen vam bo račun s strani CIRIUS Kamnik. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NE   

na dan posveta. 

……………………………………… 

NE   

bo račun s strani CIRIUS Kamnik 



 

 

 

 
 

 

INFORMACIJE O DRUGIH MOŽNOSTIH PRENOČEVAN

 

Za rezervacijo nočitve mora poskrbeti vsak udeleženec sam. 

Da bi vam olajšali postopek rezervacije, smo za vas pripravili seznam nekaterih ponudnikov v Kamniku in okolici. 

Priložene so tudi vse kontaktne informacije: 

 

□ Hotel Pri Cesarju (center Kamnika):   

□ Nočitev v enoposteljni sobi: 36,00 EUR/osebo 

□ Nočitev v dvoposteljni sobi: 58,00 EUR za 2 osebi (29 EUR/osebo)

□ Nočitev v troposteljni sobi: 75,00 EUR za 3 osebe (25 EUR/osebo)

□ Nočitev v štiriposteljni sobi: 92,00 EUR za 4 osebe

□ Samopostrežni zajtrk: 4 EUR/ osebo 

Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt

info@cesarski-dvor.si, http://pricesarju.si 

 

 

□ Hotel Malograjski dvor (center Kamnika):   

□ Nočitev v enoposteljni sobi s samopostrežnim zajtrkom: 68,00 EUR/osebo 

□ Nočitev v dvoposteljni sobi s samopostrežnim zajtrkom: 49,00 EUR/osebo 

□ Nočitev boste poravnali ob prihodu in prijavi na recepciji hotela. 

Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt:

malograjski-dvor@siol.net,  http://www.hotelkamnik.si

 

 

□ Terme Snovik (9 km iz centra Kamnika):   

□ Nočitev v eno ali dvoposteljni sobi s samopostrežnim zajtrkom: 58,80 EUR/osebo 

□ Najem apartmaja za 4 osebe: 132 EUR za 4 osebe (33 

□ POSEBNA PONUDBA VIKEND ODDIHA V TERMAH SNOVIK: no

2-, 4- ali 6-dnevnega paketa! 

 

V ceno nočitev je všteto tudi neomejeno kopanje v bazenih z naravno zdravilno termalno vodo v petek in soboto med 9. in 22. uro ter pester a

in športni program.  

Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt:

andreja.ustar@terme-snovik.si, www.terme-snovik.si

 

 

 

 

 

 

MOŽNOSTIH PRENOČEVANJA V KAMNIKU IN OKOLICI  

Za rezervacijo nočitve mora poskrbeti vsak udeleženec sam.  

Da bi vam olajšali postopek rezervacije, smo za vas pripravili seznam nekaterih ponudnikov v Kamniku in okolici.  

Nočitev v enoposteljni sobi: 36,00 EUR/osebo  

Nočitev v dvoposteljni sobi: 58,00 EUR za 2 osebi (29 EUR/osebo) 

Nočitev v troposteljni sobi: 75,00 EUR za 3 osebe (25 EUR/osebo) 

Nočitev v štiriposteljni sobi: 92,00 EUR za 4 osebe (23 EUR/osebo) 

Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: T: +386 1 839 29 17, M: +386 41 629 846, 

Nočitev v enoposteljni sobi s samopostrežnim zajtrkom: 68,00 EUR/osebo  

Nočitev v dvoposteljni sobi s samopostrežnim zajtrkom: 49,00 EUR/osebo  

boste poravnali ob prihodu in prijavi na recepciji hotela.  

Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: T: 01 830 31 00, M: 041 612 827,  

http://www.hotelkamnik.si 

Nočitev v eno ali dvoposteljni sobi s samopostrežnim zajtrkom: 58,80 EUR/osebo  

Najem apartmaja za 4 osebe: 132 EUR za 4 osebe (33 EUR/osebo) 

□ POSEBNA PONUDBA VIKEND ODDIHA V TERMAH SNOVIK: nočitev s polpenzionom le 35 EUR/dan pri rezervaciji 

je všteto tudi neomejeno kopanje v bazenih z naravno zdravilno termalno vodo v petek in soboto med 9. in 22. uro ter pester a

Za rezervacijo storitve in dogovor o načinu plačila se obrnite na naslednji kontakt: T: 01/83 44 221, 01/83 44 104,  

snovik.si 

   

 

T: +386 1 839 29 17, M: +386 41 629 846,     

 

čitev s polpenzionom le 35 EUR/dan pri rezervaciji  

je všteto tudi neomejeno kopanje v bazenih z naravno zdravilno termalno vodo v petek in soboto med 9. in 22. uro ter pester animacijski 


