RAZPIS 3-DNEVNE STROKOVNE EKSKURZIJE
NA SLOVAŠKO
24.05. do 26.05.2018

PROGRAM je priloga temu razpisu in ga je za nas pripravila turistična agencija IDEJA
TURIZEM, tako kot lani je ekskurzija skupna za člane Celjskega geodetskega društva in
Primorskega geodetskega društva.
PRIJAVE
Datum prijave je vključno do 12. 04. 2019. Ob prijavi OBVEZNO priložiti dokazilo o plačilu
prvega obroka ( opcijsko tudi riziko odpovedi, coris, enoposteljno sobo,…) in če želite želje s
kom bi delili sobo.
Prijavite se Aniti Beranič GP Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
(el. naslov Anita: anita.beranic@gov.si, ali tel: 03 713 22 62)
CENA, PRISPEVEK CGD:
Polna cena je razvidna iz programa. Za člane CGD, ki ste v tem trenutku vpisani v seznam članov in
imate plačano članarino za leti 2018 in 2019, prispeva CGD del stroška ekskurzije:
Min. štev. vseh
40
potnikov
Cena
potovanja
295 €
(nečlani)
prispevek CGD
75-95 €
Člani
CGD
200-220 €

50
275 €
75-95 €
180-200€

V primeru prostih mest po zbiranju prijav iz obeh društev se lahko izleta udeležijo tudi nečlani
društva (družinski člani), ki plačajo polno ceno izleta.

PLAČILO
Člani CGD:
Znesek se plača v 2 obrokih; prvih obrok 100 € ob prijavi , drugi pa do odhoda.
Vsem prijavljenim bomo pred odhodom sporočili koliko znaša drugi obrok.
Nečlani CGD: Znesek se plača v 2 obrokih; prvi ob prijavi 130 € , drugi obrok je razlika do cene
potovanja glede na število prijavljenih. Prvi obrok se plača ob prijavi, drugi do odhoda.
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Plačate direktno agenciji:
IDEJA TURIZEM d.o.o.
PARTIZANSKA CESTA 37
6210 SEŽANA
SI56101000044358677 BANKA KOPER
Sklic : 00 190170 , enak za vse
NUJNO!!!! v namen vpišite ime in priimek.
Tisti, ki plačuje za več udeležencev, naj seznam pošlje po mailu na agencijo info@idejaturizem.si.
Podjetja, ki plačajo po računu, se prijavijo z naročilnico, ki se glasi na turistično agencijo, odda pa
Aniti GP Žalec. Računi po naročilnici se poravnajo v enkratnem znesku pred odhodom.

Zelo priporočamo zavarovanje odpovedi, ki mora biti plačano ob plačilu prvega obroka (11,20€).
Če riziko odpovedi ne bo poravnan, se v primeru odpovedi udeležbe že vplačana akontacija ob
prijavi izleta ne vrne.
Agencija nadalje priporoča dodatno zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS - uredite si
samostojno ali ob plačilo prvega obroka.

Prijazno vabljeni, bo zelo zanimivo potovanje!
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