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Za pomoč pri prijavi nam pišite na: Upelj Barbara b.upelj@evang.at

PRIJAVA

PRIJAVA
Tukaj lahko kupite vstopnice za Dneve krščanskih srečanj, ki bo potekalo v Grazu med 3. in 5. julijem
2020. Srečanja se lahko udeležite v celoti, skupaj z nočitvami in obroki hrane po pavšalni ceni, ali kot
dnevni gost. Rok prijave za pavšalno ponudbo z nočitvami je 31. marec 2020. Dnevne vstopnice lahko
kupite kadarkoli, tudi na samem kraju dogodka.
V kolikor se boste Srečanja kristjanov udeležili v okviru zaključene skupine (Cerkvene ali mladinske
skupnosti), vas naprošamo, da kot vodja skupine prijavite vse člane skupine naenkrat. Potrebujemo le
podatek o številu članov skupine, osebne podatke pa le za vodjo le-te.
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Pavšalna cena vključuje vstop na vse prireditve v okviru Dnevov krščanskih srečanj, nočitvi 3. in 4. julija
2020 in sledeče obroke: večerja v petek, zajtrk, kosilo in večerja v soboto ter zajtrk v nedeljo. Prav tako
sta v ceno vključeni programska knjiga in pesmarica.
Dnevne vstopnice za petek in soboto stanejo 25 EUR in vključujejo vstop na vse prireditve v okviru
Srečanja kristjanov, odgovarjajoče obroke hrane ter programsko knjgo in pesmarico. Nočitve in zajtrk
niso vključeni.
V nedeljo je udeležba na Dnevih krščanskih srečanj brezplačna.
Za mladino (14 - 20 let) in otroke (6 - 13 let) so ponujeni paketi po znižanih cenah. Za otroke do vključno
5. rojstnega dne je udeležba na Srečanju kristjanov brezplačna.
Prosimo, da ob prijavi najprej izberete državo, iz katere prihajate. Na ta način si zagotovite odgovarjajoče cene paketov in vstopnic. V naslednjem koraku izberete paket oziroma vstonico, ki jo želite rezervirati, ter izpolnite formular z vašimi osebnimi podatki. Zatem boste preusmerjeni na stran z možnostmi
plačila. Plačate lahko s kreditno kartico, preko Paypal-a ali z direknim nakazilom na naš bančni račun.
Po uspešni prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o prijavi ter pregled rezerviranih vstopnic.
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VSTOPNICE ZA OSEBE S PREBIVALIŠČEM V SLOVENIJI
Vstopnice za osebe s prebivališčem v Sloveniji
Podrobnosti

Cena

Število

Prikaži podrobnosti+

Prijava
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Teilnehmerinformationen

Informacije o udeležencih

1 Informacije o udeležencih
Prosimo vnesite naslednje podatke.
Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.

OSEBNI PODATKI/PODATKI O VODSTVU SKUPINE
Naziv*
Titel*
Ime*
Priimek*
Elektronski naslov*
Telefonska številka*
Cerkev/Župnija
Ime skupine

PODATKI O NASLOVU
Naslov*
Naslov 2
Mesto*
Poštna številka*
Država*
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INFORMACIJE O PRIHODU NA SREČANJE
Iz katerega kraja prihajate?*
Izbrano prevozno sredstvo*
◌ Javni prevoz: vlak/avtobus
◌ Drugo

◌ Zasebni avtobusni prevoz		

◌ Osebni avtomobil

Druga prevozna sredstva (podrobnosti)
OBVESTILA
Opombe (spremenljivi datumi prihoda oz. odhoda, prilagojen dostop za invalidske vozičke, razdelitev sob,
jezik komunikacije...)
Približno število ženskih oseb (v primeru prijave skupine)
Približno število moških oseb (v primeru prijave skupine)
Novice
□ Želim prejemati aktualne informacije o Dnevih krščanskih srečanj in se naročam na novice.
NASLOV ZA RAČUN
V kolikor se naslov za račun razlikuje od naslova vašega bivališča, vas prosimo za naslednje podatke.
Različen naslov računa

Z uporabo tega formularja soglašate z obdelavo in hrambo vaših podatkov.

Dalje k možnostim plačila
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1 Informacije o udeležencih

>>
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Možnosti plačila

REGISTRACIJA:2

IZBERITE NAČIN PLAČILA

◌

Faktúra

◌ Pay by Credit Card

◌ Paypal

Pomembne informacije k plačilu
Po kliku na „Naprej k registraciji“ boste prejeli informacije za zaključek plačila. Prosimo, bodite pozorni
na to, da je vaša rezervacija potrjena šele po prejemu plačila in je zavezujoča.

Naprej k registraciji
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