PRIJAVNICA
na Festival slovenskih LAS 2016
Slovenska Istra, 9. in 10. september 2016

Podatki o udeležencu:
Podjetje / institucija (naziv, naslov, pošta):

Zavezanec za DDV:  da  ne

Davčna številka:
Oblika računa:  e-račun

 klasičen (papirnata oblika)

Strokovni posvet Festivala Slovenskih LAS - Kulturni dom Marezige 9. 9. 2016
Udeležba na posvetu

Število
udeležencev

Vegi menij
(ostali mesni)

Večerni
program

Član DRSP* (do dve osebi / člana).
Cena: 67 € / osebo**
Drugi udeleženci. Cena: 86 € / osebo**
Mednarodna borza projektov sodelovanja: za vsakega udeleženca (ime in priimek
ter institucija) vpišite katere od delavnic se bo udeležil. Število mest je omejeno.
Tematske delavnice se bodo pričele s predstavitvijo primera projekta sodelovanja in
nadaljnjo razpravo. Cilji delavnic so poiskati dobre ideje za morebitne projekte
sodelovanja in vzpostavljanje stikov. Najboljše ideje vseh delavnic bodo zbrane in
posredovane vsem udeležencem.
okolje / narava / bioderviziteta / gozd / les
turizem na podeželju
izobraževanje / naravni proizvodi
kmetijstvo / lokalna samooskrba
/prehrambni proizvodi
nove tehnologije / znanje / spletne
tehnologije
kulturna dediščina / kultura / ostalo

Festivala Slovenskih LAS - Taverna in Carpacciov trg center Kopra, 10. 9. 2016
Število stojnic

Najem stojnice***
Stojnica za člane DRSP* (ena stojnica na člana). Cena: 61 € /
stojnico**
Dodatna stojnica oz stojnica za ponudnike, ki niso člani DRSP.
Cena: 80 € / stojnico**

Dobre prakse ribiškega LAS (izlet z ribiško barko, ogled novega ribiškega
pristanišča v Strunjanu in ribji piknik) – 10. 9. 2016 ob 16. uri
Število
udeležencev

Ogled dobre prakse

Vegi meni
(ostali ribji)

Član DRSP* (do dve osebi / člana).
Cena: 25 € / osebo**
Drugi udeleženci. Cena: 32 € / osebo**

Rok prijave: 19. 8. 2016.
Izpolnjene prijavnice pošljite po e-pošti na info@drustvo-podezelje.si.

Dodatna pojasnila:
* član društva je fizična ali pravna oseba.
** cene vsebujejo DDV.
*** najem stojnic
V strošku najema stojnice je vključen dostop do vode in elektrike. Vključeni so tudi
stroški organizacije in izvedbe prireditve vključno s povezovalnim programom,
označevanjem stojnic, ozvočenjem, ...
V primeru velikega zanimanja bomo žal morali omejili število stojnic na
posameznega ponudnika. O tem bo odločal upravni odbor društva.
Na stojnicah lahko prodajajo le osebe, ki imajo za prodajo vsa potrebna dovoljenja.
Ob naročilu stojnice izpolnite tudi obrazec o podrobnejših podatkih o ponudnikih in
dejavnostih na stojnicah boste prejeli naknadno.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:
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