
 
 

 

 

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

 
16. in 17. november 2012  

CUDV DOBRNA 
 
 

PODATKI O UDELEŽENCU POSVETA 

Ime in priimek              

Naslov stalnega bivališča            

Kontaktna številka            

E-pošta              

Poklic/izobrazba             

Naziv delovne organizacije           

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

 

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 področja  
 
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, 16.11.2011 DA   Meni 1 – mesni: enolončnica pašta fižol s prekajeno vratovino, kruh, sok in domače pecivo   

              Meni 2 – vegi: zelenjavna enolončnica z vodnimi žličniki, kruh, sok in domače pecivo   

   NE           

Sobota, 17.11.2011 DA   Meni 1 – mesni: naravni svinjski kotlet, kus - kus /pražen krompir, kitajsko zelje s paradižnikom, sok  

              Meni 2 – vegi: sojin zrezek, kus - kus /pražen krompir, kitajsko zelje s paradižnikom, sok   

   NE           

Doplačilo za kosilo v višini 5 EUR/obrok poravnajte skupaj s plačilom kotizacije do 5.11.2012. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Udeležba na slavnostni večerji (obkrožite)     DA  NE   

Doplačilo za slavnostno večerjo s štirimi hodi (Terme Dobrna – Hotel Vita ****) v višini 15 EUR/osebo poravnajte skupaj s plačilom  
kotizacije do 5.11.2012. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nočitev v Termah Dobrna - Hotel Park *** (obkrožite)    DA  NE   

Doplačilo za nočitev z zajtrkom v Termah Dobrna - Hotel Park***  v višini 29 EUR/osebo v dvoposteljni sobi oz. 41 EUR/osebo v enoposteljni  
sobi boste poravnali ob prihodu in prijavi na recepciji hotela. V ceno je vštet bogat samopostrežni zajtrk, neomejeno kopanje v bazenih z  
zdravilno termalno vodo,vodna aerobika ter jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom fizioterapevta. 
Rezervacijo na vaše ime z vsemi podatki bomo opravili mi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nočitev v CUDV Dobrna (obkrožite)      DA  NE   
Doplačilo za najem hiške za 8+1 oseb v CUDV Dobrna znaša 60 EUR/dan. Rezervacija je mogoča do zapolnitve kapacitete.  
Doplačilo poravnajte po predhodni potrditvi vaše rezervacije skupaj s plačilom kotizacije do 5.11.2012. 


