
 
P R I J A V N I C A 

Cinque Terre 
Gimnazija Lava v sodelovanju s turistično agencijo 

Predviden odhod:  6. MAJ 2022 
 
PROSIMO IZPOLNITE ČITLJIVO IN S TISKANIMI ČRKAMI: 
RAZRED:         _________________________                     __              ________________                                                 
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 (prosim dopišite):     
/vsi podatki bodo uporabljeni zgolj v organizacijske namene/ 
 
NAČIN PLAČILA:  

 2. OBROKA ENKRATNI ZNESEK  

2 obroki do 25.3. in do 25.4.     do 25.3. 2022  

DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: Riziko odpovedi         DA         NE         obkroži    
Dodatno zdravstveno zavarovanje           DA          NE 
Stolp v Pisi             DA         NE  (22€) 
 
ODSTOPNINA* – ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI: Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi 
potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. Za zavarovanje veljajo 
pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno 
strinja in so na voljo v vseh poslovalnicah turistične agencije. 
Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije in velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega 
poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi 
ustreznega potrdila.  
 
Po e -mailu vam bomo poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na poštah/bankah ali v 
katerikoli od poslovalnic naše turistične agencije po Sloveniji. 
 
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.  
 
Turistična agencija  vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v 
skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom 
pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene 
neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi naše turistične 
agencije in njenih poslovnih partnerjev.  Celje, 10.9.2019.  
 
Izleti in potovanja bodo v času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19 izvedena  v skladu s priporočili NIJZ. Vsi udeleženci 
pridejo na odhod le, če so zdravi, na samem  potovanju pa se ravnajo skladno v veljavnimi higienskimi in varnostnimi 
priporočili.  
 
 
 
Podpis dijaka:        Podpis staršev: 

 

 

 


