PRIJAVNICA
Festival slovenskih LAS 2018 – Skupaj za lokalni razvoj
Kamnik, 7. in 8. september, 2018

Podjetje / organizacija (podatki o plačniku)
(podjetje, naslov, pošta):

Davčna številka:
Oblika računa:

e-račun

Davčni zavezanci:
DA
klasična oblika (papirnata oblika)

NE

Podatki o udeležencih
Zaradi lažje organizacije prosimo, da v priloženi preglednici izpolnite tudi
podrobnejše podatke o posameznem udeležencu.
Število udeležencev:
Cena za udeležbo v četrtek in
/ ali petek je enotna.

___ oseb; cena 60 € / osebo za člane DRSP
___ oseb; cen 85 € / osebo za ostale udeležence

Namestitev v Termah Snovik
(število sob):

___ soba 1/1 NZ (63 € / osebo + turistična taksa)
___ soba 1/2 NZ (48 € / osebo + turistična taksa)

Sobota, 8. 9. 2018
Najem stojnice na Dnevih
narodnih noš in kulturne
dediščine

DA
NE
cena za 120 € / stojnico

Vzporedni program: ogled
dobrih praks LAS Srce
Slovenije

___ oseb;
prispevek 15 € / osebo za člane DRSP
prispevek 18 € / osebo za ostale udeležence

Po članski ceni se posameznih aktivnosti lahko udeležijo do dve osebi na člana.
Cene vključujejo DDV. V primeru odpovedi po 15. 8. 2018 si pridržujemo pravico
zaračunati 30 % vrednosti storitev.
Kraj in datum:

Ime odgovorne osebe:
(podpis in žig)

Festival slovenskih LAS
je dvodnevni dogodek, ki povezuje
strokovni posvet in festival ter
poteka v enem od večjih
slovenskih mest. Organizator
festivala je Društvo za razvoj
slovenskega podeželja v
sodelovanju s partnerji.
Več informacij o
Festivalu slovenskih LAS 2018
https://tinyurl.com/LAGFestival2018

Dodatne informacije:
Vesna Erhart 041 745-184
E-mail: info@drustvo-podezelje.si

Prijave na Festival Slovenskih LAS sprejemamo do 15. 8. 2018.
Nočitve v Termah Snovik in najem stojnic je potrebno potrditi do 30. 7. 2018.
Društvo za razvoj slovenskega podeželja / The Slovenian rural development network, Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenia;
Transakcijski račun / Bank Account No.: SI56048810001916366, bank Nova KBM d.d.;
ID za DDV / VAT ID No.: SI81713339, Matična št. / Registration No: 1676121

PRIJAVNICA
Festival slovenskih LAS 2018 – Skupaj za lokalni razvoj
Kamnik, 7. in 8. september, 2018

Dodatne informacije in pojasnila:
1. Kotizacija:
Cena za udeležbo v četrtek in / ali petek je enotna in vključuje DDV.
2. Nastanitev:
Priporočamo nastanitev v Termah Snovik (http://terme-snovik.si/). Terme Snovik so najvišje ležeče terme na
nadmorski višini 462 metrov. Terme ležijo v osrčju Tuhinjske doline obkrožene s slikovitimi vasicami in obdarjene
z izvirom zdravilne termalne vode. Obsegajo preko 1000 kvadratnih metrov notranjih in zunanjih bazenov,
vrhunsko termalno vodo za kopanje in pitje, udobne namestitvene kapacitete s štirimi zvezdicami, celovito
wellness ponudbo in odlično kulinariko. Ponašajo pa se tudi z mednarodno oznako odličnosti Eko Marjetica (Eco
Label) – oznako za okoljsko prijazne turistične namestitve, ki so jo prejeli 2008.
Račun za nastanitev vam bodo izdale Terme Snovik. Izdan bo na podjetje, ki ste ga navedli v prijavnici in ga
poravnate pred odhodom. V kolikor potrebujete predračun, nam to prosim sporočite.
Naslov: Terme Snovik - Kamnik d.o.o., Snovik 7, SI - 1219 Laze in Tuhinju (https://goo.gl/maps/s8XpUVGe2Kn)
3. Prevoz
Prihod na lokacijo
Če boste potovali z avtom si lokacijo Term Snovik lahko ogledate na povezavi:
https://goo.gl/maps/s8XpUVGe2Kn. Treme Snovik bodo izhodišče vseh aktivnosti Festivala Slovenskih LAS (od
četrtkove dobrodošlice pa vse do sobotne ekskurzije).
O natančnejši lokaciji petkovega programa vas bomo obvestili naknadno.
Prevoz med festivalom
V sklopu festivala bomo organizirali avtobusni prevoz. Za vse nastanjene v Termah Snovik bomo organizirali
prevoz do lokacije petkovega strokovnega posveta in tudi povratek v večernih urah (dva odhoda).
4. Program v soboto, 8. 9. 2018
Dnevi
narodnih
noš
in
oblačilne
dediščine
potekajo
v
mestnem
jedru
Kamnika.
(https://www.google.si/maps/place/%C5%A0utna,+1241+Kamnik/@46.2230027,14.6059538,17z/data=!3m1!4b
1!4m5!3m4!1s0x47654af6e41d9827:0x246cd1ffcda296cb!8m2!3d46.2230027!4d14.6081425).
Tehnične informacije za predstavitev na stojnicah bomo posredovali naknadno.
Zbirno mesto za udeležence izleta »Ogled dobrih praks na območju LAS Srce Slovenije« je pred Termami Snovik,
možnost vstopa na avtobus pa bo tudi v Kamniku. Podrobnejši program bomo posredovali naknadno.
Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani DRSP: https://tinyurl.com/LAG-Festival2018.

PODROBNI PODATKI O UDELEŽENCIH
Festival slovenskih LAS 2018 – Skupaj za lokalni razvoj
Kamnik, 7. in 8. september, 2018

Ime in
priimek

Splošno
Nastanitev v
Termah
Snovik
(1/1 ali 1/2
soba)

četrtek, 6. 9. 2018
Vegetarijanski
meni oz druge
prehranske
posebnosti

Dobrodošlica
(DA / NE)

Večerja*
12 € / osebo
(DA / NE)

petek, 7. 9. 2019
Strokovni
posvet
(DA / NE)

Opomba: * večerja v četrtek ni vključena v kotizaciji.
Prosimo, da to tabelo izpolnite in pošljete v Word obliki po e-pošti na info@drustvo-podezelje.si.

Ogled
dobrih
praks
(DA / NE)

sobota, 8. 9. 2018
Večerja
(DA / NE)

Prevoz do
lokacije
sejma
(DA / NE)

Ogled
dobrih
praks
(DA / NE)

