SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE
Prijavnico nam lahko posredujete na enega izmed navedenih načinov:
 e-naslov:
 telefaks:


andreja.francelj@ozs.si
+386 (1) 58 30 599
naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kovinarjev,
Celovška 71, 1000 Ljubljana

Prijave sprejemamo do sobote, 08. 11. 2014 oziroma zapolnitve prostih mest.
Skrajni rok za morebitno odjavo je 5 dni pred izvedbo strokovnega srečanja. Odjav oz.
sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo več upoštevati in kotizacije
ne vračamo. Veljajo le pisne odjave!
KOTIZACIJA
Vsebina
1
2

Strokovna predavanja z družabnim delom
(2 dni/osebo)
Strokovna predavanja z družabnim delom
(2 dni/par)

Kotizacija/cena
za člane OZS
(z 22% DDV)
110 €

Redna
kotizacija/cena
(z 22% DDV)
180 €

140 €

210 €

Za člane OZS krije stroške do polne cene Sekcija kovinarjev. V ceno je všteto predavanje
strokovnjakov, strokovno gradivo, postrežba med odmori, avtobusni prevoz, kosilo 15.11.2014,
večerja z osnovno pijačo 15.11.2014, spremljevalni program.
V kotizacijo ni vključena večerja in dodatna pijača 14.11.2014, pijača pri kosilu 15.11. in
16.11., dodatna pijača pri večerji 15.11., kosilo 16.11.2014, oglaševanje ter nočitve.
Znižana kotizacija/cena velja v primeru, da so poravnane vse obveznosti iz naslova članarin.
Navedene cene že vsebujejo 22% DDV. Kotizacijo za udeležbo na izobraževanju
predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, NLB, sklic 00 200005, koda namena
SUBS. Račun za udeležbo vam bomo poslali po zaključku srečanja.
POMEMBNO!
 Veljajo samo prijave, h katerim bo priloženo dokazilo o plačilu kotizacije.
 Vsi tisti, ki imate možnost in še vedno plačujete v Sklade za izobraževanje, preverite pri
svojem skladu možnost sofinanciranja udeležbe na srečanju.
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri gospe Valentini Melkić, sekretarki Sekcije
kovinarjev, telefon: + 386 (1) 58 30 541 ali e-naslov: valentina.melkic@ozs.si.
REZERVACIJA NOČITEV IN CENE NOČITEV
V kolikor najkasneje do sobote, 08. 11. 2014 rezervirate nočitve in večerjo 14.11.2014 preko
prijavnice za srečanje, veljajo sledeče cene: nočitve z zajtrkom - 64,95 €/osebo/dan v
enoposteljni sobi in 52,2 €/ osebo/dan v dvoposteljni sobi, večerja 14.11.2014 (penzionski
obrok) - 15 Eur/osebo. Cene vključujejo: brezplačen vstop v finsko in turško savno ter fitnes
galerijo centra dobrega počutja Vrelca Brdo, internet, parking pred hotelom. Turistična taksa
znaša 0,92 € /osebo/dan in ni vključena v ceno nočitve. Stroške nočitve in večerje 14.11.
udeleženci srečanja poravnajo po predračunu agencije Kompas d.d. Rezervacijo/prijavo
udeležencev Kompasu sporoči OZS.
V kolikor nočitve in obroke v hotelu rezervirate sami, je cena po ceniku Hotela Brdo.

PRIJAVNICA - 24. STROKOVNO SREČANJE KOVINARJEV
Izberite želeni program in vpišite udeležence:
1 Večerja (penzionski obrok), 14.11.2014

Obkrožite:

Opomba

DA

NE

Plačilo po
predračunu
Kompas d.d.

DA

NE

Vključeno v
kotizacijo.

DA

NE

Vključeno v
kotizacijo.

DA

NE

Vključeno v
kotizacijo.

5 Kosilo, 15.11.2014

DA

NE

Vključeno v
kotizacijo.

6 Nočitev z zajtrkom v Hotelu Brdo

Enoposteljna
soba
DA
NE

Cena: 15 Eur/osebo.

2 Strokovna predavanja z družabnim delom, 15. in 16.11.2014
(2 dni/osebo)
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________
3 Strokovna predavanja z družabnim delom, 15. in 16.11.2014
(2 dni/par)
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________
4 Udeležba spremljevalnega programa
Ime in priimek udeleženke: ____________________________________

Ime in priimek osebe za rezervacijo sobe: ____________________________


Nočitev: 14.11. in 15.11.2014 (2 noči)

DA

NE



Nočitev: 15.11.2014

DA

NE

(1 noč)

Plačilo po
predračunu
Kompas d.d.

Dvoposteljna
soba
DA
NE

Nočitev z zajtrkom - 64,95 €/osebo/dan v enoposteljni sobi in 52,2 €/ osebo/dan v
dvoposteljni sobi. Turistična taksa znaša 0,92 € /osebo/dan in ni vključena v ceno
nočitve. V kolikor nočitve in obroke v hotelu rezervirate sami, je cena po ceniku
Hotela Brdo.

7 Oglaševanje vašega podjetja na strokovnem srečanju kovinarjev


Oglasni letak, format A4 (maksimalno 2 speta A4 izvoda ali
obojestranska A4 tiskovina).

DA
NE
50 € + DDV



Obsežnejše oglasno gradivo ali brošura (več od 2 x A4 format)
Rok za oddajo 03. 11. 2014

DA
NE
100 € + DDV

Podatki o plačniku
Naziv plačnika: ___________________________________________________
Naslov plačnika: __________________________________________________
Pošta plačnika: ___________________________________________________
GSM: __________________________________________________________
Elektronski naslov: ________________________________________________
ID oz. davčna številka plačnika: ______________________________________
Številka kartice Obrtnik: ____________________________________________
Zavezanec za DDV: DA / NE
Kraj in datum: ____________________________________________________
Podpis odgovorne osebe in žig: ______________________________________

Doplačilo:
50 € + DDV
(oglas A4 oz.
2x A4)
100 € + DDV
(obsežnejše
gradivo,
brošura)

