SKPD SAVA e.V.
Sontraer Straße 3
60386 Frankfurt am Main
+ 49 (0)69/ 621 950
drustvo@sava-frankfurt.de
www.sava-frankfurt.de

Prijavnica za srečanje
slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev
in članov folklornih skupin v Nemčiji,
ki bo v soboto, 25. septembra 2021.
Srečanje bo potekalo v hotelu »City Hotel Frankfurt/ M.- Bad Vilbel«,
Alte Frankfurter Straße 13, 61118 Bad Vilbel
Podpisani/-a,
Organizacija:
E-naslov za potrditev prijave:
Kontaktni podatki:
izjavljam, da se bom udeležil/-a srečanja v Bad Vilblu pri Frankfurtu.

(ime in priimek)

Zavedam se, da moja prijava za organizatorja predstavlja finančne obveznosti, zato se obvezujem, da se bo
srečanja namesto mene udeležila druga oseba, če se iz objektivnih razlogov ne bom mogel/mogla udeležiti
posveta.
Srečanja se bom udeležil/-a (prosimo, označite ustrezno):
 sam/-a (prijava ene osebe) ali
 z enim spremljevalcem (ime in priimek)
z imenovanim spremljevalcem bom delil/-a sobo.
Spremljevalec  SE BO /  SE NE BO udeležil predavanj in razprav
(podatek potreben zaradi omejitve števila udeležencev v dvorani).
Kotizacija znaša 40,00 EUR na osebo in se poravna z nakazilom na račun društva:
Sava Frankfurt e.V.
IBAN: DE44500502010200499513; Frankfurter Sparkasse 1822, BIC: HELADEF 1822.
V namen nakazila (Verwendungszweck) vpišite »SRECANJE ime priimek«
POZOR: Zadnji rok za prijavo je 5. 8. 2021!!!
Ker je število udeležencev srečanja omejeno (prisotnih je lahko največ 50 oseb), bomo za potrditev prijave
upoštevali vrstni red oddaje prijav in vplačila kotizacije do zapolnitve kapacitet. Srečanje bo potekalo ob
upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, ki bodo na dan posveta v veljavi
v zvezni deželi Hessen. Naprošamo vas, da se pravočasno prijavite in se s svojo prijavo zavežete za
udeležbo.
Izpolnjeno prijavnico pošljite:
- po e-pošti na: drustvo@sava-frankfurt.de,
- po pošti na naslov: SAVA e.V., Sontraer Straße 3, 60386 Frankfurt am Main.
Obvestila v zvezi z posvetom bomo objavljali na spletni strani društva Sava: http://sava-frankfurt.de.
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu: drustvo@sava-frankfurt.de.
Morebitne opombe:

Kraj, datum:

Podpis:

,

