
PRIJAVNICA - POGODBA  ZA STROKOVNO POTOVANJE SEJEM IFAT – München

     30. maj 2022 -  1. junij 2022 

 
Prosimo vas, da preden podpišete prijavnico, pozorno preberete naslednje informacije: 

- Potovanje poteka v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda in izvedbi potovalne agencije Unitours d.o.o., Topniška 35, 

Ljubljana. Potovanje se izvaja kot strokovno  z namenom udeležbe na sejmu IFAT 2022 v Münchnu.  

- Cena programa za člane SDZV je 289,- EUR in za nečlane  318,- EUR za minimalno 45 udeležencev/avtobus. Doplačilo za minimalno 

40 udeležencev/avtobus znaša 10,- EUR, doplačilo za minimalno 35 udeležencev/avtobus znaša 25,- EUR in doplačilo za minimalno 

30 udeležencev/avtobus znaša 43,- EUR. 

Doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi (omejeno število sob) znaša 80,- EUR/osebo. Za to potovanje veljajo splošni pogoji za 

sejme in kongrese.  

- Program potovanja je sestavni del te prijavnice – pogodbe in je pred podpisom pogodbe bil dostopen vsem zainteresiranim. 

- Potrjujemo, da smo seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili za potovanje, ki so sestavni del programa in si jih lahko preberete na 

spletni strani http://unitours.si/splosni-pogoji/ ali jih dobite v naši poslovalnici.  
- Potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji zavarovalnice Triglav, ki si jih lahko preberete na spletni strani  

https://unitours.si/wp-content/uploads/2021/02/TRIGLAV_ZAVAROVANJE.pdf/veljajo za odpovedno zavarovanje/.  Zavarovalnica 

praviloma krije stroške odpovedi, nastale zaradi: nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja (ne kronične bolezni), smrti v ožji 

družini… 

- Plačevanje bo potekalo po obrokih /dva obroka : 1.obrok – takoj po prijavi,  2.obrok – 11.aprila 2022.  

Račun za nakazilo : SI56 0201 0005 1401 236  UNITOURS D.O.O. , TOPNIŠKA 35,  LJUBLJANA 

Po zbiranju prijavnic vam bomo posredovali navodila za plačilo ! 

- Osebne podatke,  ki jih boste posredovali ob prijavi,  bo agencija uporabila za potrebe organizacije tega potovanja in morebitnih  

zavarovanj. Agencija s to prijavnico ne ustvarja lastne baze podatkov in le-te po plačilu potovanja in izvedbi programa uniči. Agencija 

za namen izdelave zavarovalnih polic posreduje zavarovalnicam  samo vaše osebne podatke, ki so  potrebni za izdajo polic in hotelu 

podatke, obvezne za nastanitev v objektu. 

- Agencija bo za to potovanje priskrbela vodnika spremljevalca. 

Organizator sejma je kot pogoj za udeležbo na sejmu določil pogoj 2G+ dokazilo, kar pomeni, da se lahko sejma udeležijo brez 

omejitev osebe, ki so trikrat cepljene ali so covid preboleli in so dvakrat cepljeni. Osebe, ki so dvakrat cepljene (in niso prebolevniki) 

bodo potrebovale dodatni test (PCR max 48 ur ali hitri antigenski max 24 ur). Hkrati se lahko sejma udeležijo osebe, ki so covid 

prebolele, vendar potrebujejo dodaten test (PCR ali antigenski hitri). Bodite pozorni, trenutno velja v Nemčiji uredba (od 15.1.2022 ), 

da obdobje prebolelosti štejejo najmanj 28 in maksimalno 90 dni od infekcije.  

- Glede na razvoj situacije se lahko posamezni ogledi prilagodijo,  izpustijo ali nadomestijo z drugim. Dolžina ogledov bo prilagojena 

zaščitnim ukrepom za nadzor okužbe in si je v skladu s tem možno ogledati dostopne objekte. 

- Osnovni cilj organizatorja in potovalne agencije je poleg izvedbe zastavljenega programa,  zagotoviti največjo varnost za vse 

udeležence potovanja, zato vas prosimo, da s svojim korektnim odnosom omogočite izpolnitev zastavljenih ciljev. 

 

V Ljubljani, 14. 02. 2022 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Prijavljam se za strokovni obisk sejma IFAT 2022 v Münchnu          30. maja 2022 – 1. junija 2022 
 

Za potrebe prijav v hotelu, objektih za obisk in morebitnih dodatnih zavarovanj ali izdelave lokatorjev, 

posredujem podatke o potniku-udeležencu:

 
Ime:________________________   Priimek :____________________________________    

Naslov : ______________________________________________________________________(ulica, hišna številka, kraj) 

Datum in leto rojstva  (DD/MM/LL): _______________________    

Elektronski naslov za prejemanje obvestil(E-mail): _____________________________________________  

Plačnik stroškov potovanja: ____________________________________________________________________ 

/če gre za ustanovo ali podjetje prosimo navedite še davčno številko/ 

Telefonski kontakt:______________________  

Številka osebnega dokumenta :__________________________ 

/osebna izkaznica ali potni list/ 

Odpovedno zavarovanje Triglav (prosimo obkrožite): DA      NE 

( plačilo v višini 16,- EUR/osebo bom plačal  istočasno s plačilom prvega obroka) 

 

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris  DA   NE 

(plačilo 9,50 EUR, naredimo tudi če se prijavi en sam udeleženec) 

 

S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral zgoraj navedene informacije in jih v celoti razumem in sprejemam. 

 
 

Podpis plačnika: _____________________________ 

/oz. pooblaščene osebe/ 

 

           šifra pogodbe-programa 531 

http://unitours.si/splosni-pogoji/
https://unitours.si/wp-content/uploads/2021/02/TRIGLAV_ZAVAROVANJE.pdf

