
 

 

 

 
Spoštovani dijaki in starši!  
 
Pred vami so splošni pogoji izvedbe strokovne ekskurzije in prijavnica na strokovno ekskurzijo v Verono in 
Bologno 2017. Vljudno vas naprošamo, da preden izpolnite in podpišete prijavnico, pozorno preberete 
naslednje informacije: 
 
1. Ekskurzija bo potekala v organizaciji potovalne agencije CMT d.o.o. v sodelovanju z Srednjo frizersko 

šolo Ljubljana.  
2. Osnovni cilj šole in potovalne agencije je, poleg zanimive, poučne in zabavne ekskurzije, zagotoviti 

največjo možno varnost za vse udeležence ekskurzije, zato vse udeležence vljudno naprošamo, da s 
svojim odnosom omogočite izpolnitev zastavljenih ciljev. 

3. Dijaki s svojim podpisom potrjujejo, da so seznanjeni z vsebino Šolskih pravil Srednje frizerske šole 
Ljubljana. 

4. Starši ali skrbniki ter dijaki s svojim podpisom potrjujejo seznanjenost s tem, da so med potekom 
ekskurzije dijaki sami odgovorni za svoja dejanja, ki morebiti ogrožajo njihovo zdravje.  

5. Šola in agencija se zavezujeta, da bosta za to potovanje priskrbeli ustrezno število profesorjev 
spremljevalcev in vodnikov z licenco pri GZS. Dijaki potrjujejo, da so seznanjeni s tem, da so med 
potekom potovanja dolžni upoštevati navodila profesorjev spremljevalcev in vodnikov.  

6. Starši ali skrbniki ter dijaki prav tako potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji zavarovalnice 
Adriatic Slovenica, ki zadevajo doplačilo zavarovanja rizika odpovedi in zdravstvenega zavarovanja z 
asistenco v tujini.  Splošni pogoji so dostopni na njihovi spletni strani www.adriatic-slovenica.si, 
povzetek le-teh pa prilagamo tukaj:  

 
 Če boste doplačali zavarovanje rizika odpovedi potovanja, imate v drugem delu prijavnice navedeno ceno le-tega. 

To zavarovanje lahko uveljavljate le v štirih primerih – v primeru hujše bolezni, smrti v ožji družini, pozivu na 
sodišče ter v primeru popravnega izpita v času potovanja; v vseh primerih pa morate zahtevku priložiti ustrezno 
potrdilo v roku 7 dni od nastanka škodnega primera.  

 
- S svojim podpisom potrjujem prijavo na strokovno ekskurzijo ter izjavljam, da sem seznanjen/a s 
programom izleta, s splošnimi pogoji poslovanja (preberete si jih lahko na spletni strani 
www.mondialtravel.si) in zagotavljam, da bom vse obveznosti, ki se nanašajo na strokovno ekskurzijo, 
poravnal/a v dogovorjenih rokih (v nasprotnem primeru si agencija pridržuje pravico potniku stornirati 
prijavo). S podpisom dovoljujem, da me agencija o vseh informacijah, ki zadevajo strokovno ekskurzijo, 
obvešča preko e-maila.  
 
S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral zgoraj navedene informacije in jih v celoti razumem in 
sprejemam. 
 
PODPIS STARŠEV ali SKRBNIKA:    PODPIS DIJAKA: 
 
_____________________________________  _______ _________________________________ 
 
KRAJ in DATUM PRIJAVE:  
_____________________________________ 
 
 
Prijavnico (skupaj z izjavo o seznanjenosti s splošnimi pogoji organizatorja in šole) je potrebno osebno vročiti prof. Roku 

Naranđi, najkasneje do 8.3.2017. Kasnejše prijave žal ne bodo mogoče. 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.adriatic-slovenica.si/
http://www.mondialtravel.si/


 

 

 

PRIJAVNICA ZA STROKOVNO EKSKURZIJO V VERONO IN BOLOGNO 2017 
v organizaciji CMT potovalne agencije v sodelovanju z Srednjo frizersko šolo Ljubljana.  

 
DESTINACIJA: Verona in Bologna 
 
TERMIN: 17.3.2017 – 19.3.2017 
 

CENA OSNOVNEGA ARANŽMAJA: 149,00 € (pri udeležbi vsaj 45 potnikov na avtobusu) 

 
CENA VKLJUČUJE:  
 

 Prevoz z sodobnim turističnim avtobusom; 

 Cestnine in ostale pristojbine; 

 2x polpenzion v hotelu (TWC, več posteljne sobe); 

 Turistično takso; 

 Strokovno vodenje s strani licenciranega vodnika; 

 Organizacijo izleta in DDV; 

 Osnovno nezgodno zavarovanje.  

MOŽNA DOPLAČILA: 
 Zavarovanje rizika odpovedi potovanja: 9,00€ (plačilo preko položnice) 

 Zavarovanje z asistenco v tujini CORIS: 5,00€ (plačilo preko položnice) 

 Vstopnina na sejem COSMOPROF: 15,00€ (plačilo na destinaciji) 

 

           PODATKI O POTNIKU 

RAZRED  

PRIIMEK IN IME  

NASLOV  

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ  

DATUM ROJSTVA  

ŠT. OSEBNEGA DOKUMENTA   

VELJAVNOST OS. DOKUMENTA  

TELEFON STARŠEV  

TELEFON DIJAKA  

E-MAIL STARŠEV  

E-MAIL DIJAKA  

 
 
DOPLAČILA (obkroži): 
 

 Zavarovanje rizika odpovedi potovanja: 9,00€         DA  / NE 

 Zavarovanje z asistenco v tujini CORIS: 5,00€     DA  / NE 
 
 

NAČIN ODPLAČEVANJA: Celoten aranžma se odplača v enem obroku, ki mora biti pokrit do najkasneje 14.3.2017.  

  


