PRIJAVNICA
ZA TERMINE LETOVANJA V POČITNIŠKIH KAPACITETAH
OZVVS MURSKA SOBOTA V KAMPU JADRANKA – IZOLA
ZA SEZONO 2014

Podpisani ____________________________________________________________________
Roj. Dne:_________________________
Naslov _________________________________________________________________
Prosim za proste kapacitete OZVVS Murska Sobota za letovanje na Debelem Rtiču v času
Od________________________ do__________________________
ali
Od ________________________ do__________________________
Prijavljam še št. __________________uporabnikov kapacitet.
veteranov) veterani.

Od tega smo _________ (število

Za pridobitev termina navajam še:
1. Član OZVVS Murska Sobota sem __________ let, Članska št. _______________________
2. Zmogljivosti sem koristil __________________ (koliko krat)
3. Starost_____________________
4. Status zakonca_________________________ (je veteran, ni veteran)
5. Zaposlitev prosilca : zaposlen - upokojenec - brezposelni (obkroži)
6. Šolajoči otroci _______________( število) (za vsakega po 5 tč. Do starosti 27 let)
V primeru enakega števila točk se upošteva datum prejema prijave po e-pošti.
Potrjujem resničnost navedenih podatkov, kar bom s podpisom potrdil po dodelitvi želenega termina.
Ob podpisu bom podal še seznam koristnikov kapacitet.
Podpis prosilca

Tel. prosilca: ------------------------------------

-----------------------------------------

Prošnja se izpolni v elektronski obliki in se pošlje do navedenega roka iz razpisa na e-naslov
Stanislav.wolf7@gmail.com in na priloženem obrazcu priporočeno po pošti oz. osebno, ob uradnih urah,
na OZVVS Murska Sobota, Kardoševa ul.2, 9000 Murska Sobota do roka navedenega v razpisu..
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Razpis in prijavnica za letovanje v letu 2014, v kampu Jadranka - Izola
Komisija za letovanje pri OZVVS M. Sobota objavlja razpis in prijavnico za 2014 leto. Prosimo
vse interesente, ki bi želeli letovati v bivalni prikolici v Izoli, da oddate prijavnico do 15.3.2014,
ki je priložena. Prijavnico lahko oddate tudi v elektronski obliki ali po pošti priporočeno.
Za več informacij se lahko zainteresirani člani OZVVS M. Sobota oglasijo predsedniku
združenja Valterju Baldaš na tel.: 040 291 771 ali vsak prvi in drugi petek v mesecu na sedežu
združenja od 08,00 do 10,00 ure.
Termini za letovanje izven sezonski - tedenska cena 100,00€ so:
-

od
od
od
od
od
od
od

20.04.2014
27.04.2014
04.04.2014
11.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
01.06.2014

do
do
do
do
do
do
do

27.04.2014
04.05.2014
11.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
01.06.2014
08.06.2014

Termini za letovanje sezonski - tedenska cena 150,00€ so:
-

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

08.06.2014
15.06.2014
22.06.2014
29.06.2014
06.07.2014
13.07.2014
20.07.2014
27.07.2014
03.08.2014
10.08.2014
17.08.2014
24.08.2014

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

15.06.2014
22.06.2014
29.06.2014
06.07.2014
13.07.2014
20.07.2014
27.07.2014
03.08.2014
10.08.2014
17.08.2014
24.08.2014
31.08.2014

Termini za letovanje izven sezonski - tedenska cena 100,00€ so:
-

od
od
od
od
od
od

31.08.2014
07.09.2014
14.09.2014
21.09.2014
28.09.2014
05.10.2014

do
do
do
do
do
do

07.09.2014
14.09.2014
21.09.2014
28.09.2014
05.10.2014
12.10.2014

Cena najema za člane OZVVS M. Sobota znaša za tedenski najem počitniške prikolice in
ne po osebi.
V počitniški prikolici je prostora za največ 5 oseb. Člani so dolžni poravnat še turistično takso
ob prihodu v kamp, ki znaša 0,50 € po osebi. V ceno letovanja je všteto tudi parkiranje enega
avtomobila v samem kampu. V kampu se nahaja še restavracija in trgovina. Vodstvo kampa se
obvezuje, da bo zagotovilo uporabo infrastrukture za čas od 20.04. do 12.10.2014 (umivalnice,
sanitarije, pitna voda, elektrika do 6A).
Prijetno letovanje!
Komisija za letovanje
Stanislav Wolf l.r.
predsednik
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