Športno društvo Moste

NAROČILNICA
ZA ROJSTNI DAN V ŠD MOSTE

Ime in priimek slavljenca/slavljenke: ____________________________________________
Datum in kraj rojstva: ________________________________________________________
Ime in priimek naročnika: _____________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Telefon: ______________________________ E-naslov: _____________________________
Število otrok: ________

Član društva (obkroži):

Željeni termin (obkroži):

SOBOTA ob 14.00

NEDELJA ob 11.00

SOBOTA ob 17.00

NEDELJA ob 14.00

DA

NE

drug termin (vpiši dan in uro) ________________
Datum željenega termina: ______________
Število slavljencev/slavljenk*: ________
Željena tema rojstnega dne (obkroži):
Akrobatska zabava*

Gusarska zabava

Ritmična zabava

Športna zabava

Napihljiva zabava

Vodna zabava
Prosta zabava

*Za akrobatsko zabavo se na osnovno ceno za rojstnodnevne zabave plača doplačilo v višini
20,00 EUR.
* Za dodatnega slavljenca/slavljenko se na osnovno ceno za rojstnodnevne zabave plača doplačilo
v višini 15,00 EUR.
Spodaj podpisani naročnik rezerviram navedeni termin za praznovanje rojstnega dne v ŠD Moste.
Vsi udeleženci vadijo na lastno odgovornost. Za hrano in pijačo poskrbi naročnik sam.
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Športno društvo Moste
Naročnik naročam naslednje storitve (obkroži številko pred željeno ponudbo):
1.

Osnovna cena za člana društva do 15 otrok, z dvema animatorjema, uporabo telovadnice dve
šolski uri in uporabo prostora za pogostitev otrok po končani animaciji za eno uro: 130,00
EUR (akontacija 70,00 EUR).

2.

Osnovna cena za nečlana društva do 15 otrok, z dvema animatorjema, uporabo telovadnice
dve šolski uri in uporabo prostora za pogostitev otrok po končani animaciji za eno uro: 145,00
EUR (akontacija 70,00 EUR).

3.

Zabava z več kot 15 otroki: doplačilo za vsakega dodatnega otroka 12,00 EUR.

4.

Najem prostora za druženje staršev v času animacije otrok: doplačilo 35,00 EUR.

5.

Dričanje po napihljivi zračni blazini (samo v primeru vodne zabave): 30,00 EUR.

Soglasje s splošnimi pogoji (obkljukaj):
Izjavljam, da sem seznanjen s splošnimi pogoji rojstnodnevnih zabav v ŠD Moste, objavljenih
na spletni strani www.sd-moste.org, in da jih bom spoštoval. Kot naročnik se zavezujem, da
bom vse starše oziroma zakonite zastopnike povabljenih otrok seznanil s splošnimi pogoji.
Soglašam, da lahko fotografirate, snemate in objavljate posnetke, ki ste jih pridobili na
rojstnodnevni zabavi na socialnih omrežjih in spletni strani.

Podatke zbiramo, skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(GDPR, ZVOP-1, ZVOP-2 oziroma vsakokratne nacionalne zakonodaje) samo v namen izvedbe tega
dogodka.
Stroške organizacije se plača na podlagi izstavljenega računa.
Podpis naročnika:

Ljubljana, _________________

__________________________

Lep športni pozdrav in veliko zabave!
Izpolnjeno prijavnico s pripisom »Rojstni dan v ŠD Moste« pošljite na e-naslov: info@sd-moste.org. Po oddaji
naročilnice vam po e-pošti potrdimo želeni termin oziroma vam, v primeru zasedenosti želenega termina,
predlagamo drug termin. Ob potrditvi rezervacije termina je potrebno plačati akontacijo v višini 70,00 EUR.
Plačilo izvedete na TRR: SI56 3000 0001 8875 557 (BIC: SABRSI2X) najkasneje pet delovnih dni pred
izbranim terminom. Če akontacija ni poravnana v roku, se rezerviran termin sprosti.
Odpoved rojstnodnevne zabave je možna najkasneje dva dni pred rezerviranim terminom, rojstnodnevno
zabavo pa v tem primeru lahko prestavite na naslednji prosti termin. V primeru nepravočasne odpovedi termina
(manj kot dva dni) se dodatno zaračuna 20,00 EUR.
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