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 - PRIJAVNICA - PRIJAVNICA - PRIJAVNICA - PRIJAVNICA -   

Ime in priimek: _________________________________________________________________________________ 
 

Datum rojstva (dan, mesec, leto): 
 

GSM številka: 
 

e-naslov: ____________________@______________________ 
 

 

Podpis:______________________________________________ 
 

 

KAJ POTREBUJEŠ S SEBOJ? 
 hrano (sendvič) in vsaj 0,5 l 

pijače (brezalkoholne), 
 osebni dokument in kopijo 

dokumenta (kopijo oddaš ob 

prihodu in jo bomo varno shranili), 
 EU zdravstveno izkaznico,  
 priročen nahrbtnik, 
 kakšen € za spominek in 

sladoled  
 S sabo NE prinašam in na 

poti NE kupujem alkohola in 
drog.  

OD KOD IN KAM? 
Odhod avtobusa bo ob 2.oo 

izpred Don Boskovega centra 
Maribor (Engelsova 66). 

Ob 1.30 sv. maša v kapeli (kdor želi). 

V primeru prijav iz okolice, 
možno pobiranje v Sl. Bistrici  

ali na Tepanju. Prihod 
predvidoma okrog polnoči. 

 

CENA: 65€ 
Cena vključuje prevoz s 

turističnim klimatiziranim 
avtobusom, vstopnico za 
Gardaland, cestnine in 
pristojbine, nezgodno 
zavarovanje na poti, 

spremstvo in organizacijo 
izleta. 

 
KDO LAHKO GRE? 

Vsi mladi od 9. razreda OŠ naprej 
(pripravniki na birmo le s priporočilom 
domačega župnika in v spremstvu ene 
starejše osebe-označiti na prijavnici). 

Označite kvadratek z    X   , da se strinjate z: 
 Uporabo fotografij in drugega materiala 

posnetega na izletu za promocijske namene 

organizatorja v medijih, na spletu in 

tiskovinah. 

 Uporabo vaše elektronske pošte za 
obveščanje drugih programih organizatorja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - PRIJAVNICA - PRIJAVNICA - PRIJAVNICA - PRIJAVNICA -   
ZA MLADOLETNE 

 

Ime in priimek enega od staršev/skrbnikov: _________________________________________________ 
 

Elektronska pošta staršev/skrbnikov: ____________________________@___________________________ 
 

GSM staršev/skrbnikov: 
 

Ime in priimek spremljevalca mladoletne osebe: ______________________________________________ 
 

Podpis STARŠEV:____________________________________________________________________________ 

 

PRIJAVA in PLAČILO : 
 Če si še mladoleten, mora tvojo prijavnico podpisati tudi eden od staršev ali 

skrbnikov.  
 Izpolnjeno prijavnico in denar oddaš najkasneje do 23. 4. 2019 v vseh 

poslovalnicah turistične agencije SAJKO (v MB, v Slov. Bistrici in v LJ) ali v 
župnijski pisarni pri frančiškanih v Mariboru. 

 Izpolnjeno prijavnico lahko tudi skeniraš/fotkaš in pošlješ po e-pošti. 
 Plačilo lahko poravnaš do 23. 4. 2019 tudi z nakazilom na TRR: 

SI56-0443-0000-0403-149, sklic: SI00 0205-2019, Sajko turizem d.o.o. 
 PRIJAVA je POTRJENA, ko je plačana. 

 

VEČ INFORMACIJ 
vam lahko da: 

 

br. Janez Papa OFM 
e-pošta: janez.papa@rkc.si 
Nives Bratkovič 
e-pošta: nives.smc.mb@gmail.com  
SAJKO turizem d.o.o. 
e-pošta: maribor@sajko-turizem.si 


