
 

 

P R I J A V N I C A 
PROVANSA IN BASKIJA 27.10.2017 
GIMNAZIJA LAVA   (v sodelovanju s TA Palma)   

 

CENA (na osebo): min. 45 dijakov na avtobusu 389 €, min. 35 dijakov na avtobusu 439 € 
 
CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze po programu, 4x nočitve z zajtrki v več posteljnih sobah v hotelih 2/3*, 
vse zunanje oglede po programu, odlično slovensko vodenje, in organizacijo potovanja. 

DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: zavarovanje z asistenco v tujini 8 €, zavarovanje rizika odpovedi 10 €. 

VSTOPNINE NA POTI : vstopnino v muzej Guggenheim 9€, vstop v trdnjavo v Carcassone 4€ (sicer se po trdnjavi 
lahko sprehodimo brezplačno). Vstopnine po izbiri 3-7€. Vse vstopnine skupaj po želji  približno 18€. Splošni 
pogoji in navodila so sestavni del potovanja. Možnost obročnega odplačevanja. ( junij –oktober ). 
Sicer vam bomo po e -mailu poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na 
poštah/bankah ali v katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji oz. Celju.  Točne naslove boste našli na 
www.palma.si).   
NAČIN PLAČILA: 1. OBROK: 18.6.,   2. OBROK: 18.7.,   3. OBROK: 18.8., 4. OBROK: 18.9. 5. OBROK: 18.10 

 

RAZRED:_________________________                     __                TISKANE ČRKE               

IME IN PRIIMEK DIJAKA:     ________________________________ ____      ___ 

IME IN PRIIMEK STARŠA:______________________________________________________ 

NASLOV:     _____________________________________________________________ 

KRAJ:                               POŠTNA ŠTEVILKA:    ____ ___    ___ 

TELEFON:__________________________________________________________________ 

E-mail:       __________________________________________       

E- mail staršev:______________________   _                                                                              __   

ŠTEVILKA POTNEGA LISTA ALI OSEBNE IZKAZNICE:__________________________________ 

ROJSTNI PODATKI /datum in kraj rojstva:_________________________________________ 

POSEBNA PREHRANA obkroži : vegetarijanska    veganska     celiakija   drugo (dopiši )     

/vsi podatki bodo uporabljeni zgolj v organizacijske namene/ 

NAČIN PLAČILA (obkroži):   

 5 obrokov 100€ akontacije prvi obrok so 18.6. 

1. obrok –  5. obrok  
do 18. oktobra 2017 

ostalo do 15.10.2017 

 
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: riziko odpovedi 10  €          DA         NE         obkroži 
              
Po e -mailu vam bomo poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na poštah/bankah ali v 
katerikoli od Palminih poslovalnic v Celju. Stroški 1. opomina so 2,5 drugega opomina 5€. 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, hkrati potrjujem seznanjenost s programom in splošnimi pogoji za 
potovanje ter soglašam z načinom plačila. Plačilo akontacije je pogoj za udeležbo na ekskurzijo.  
 
 

 Podpis dijaka:        Podpis staršev: 

http://www.palma.si/

