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AKTUALNA PROBLEMATIKA
U VODOOPSKRBI I ODVODNJI
10. - 14. 10. 2018. • Hotel Park Plaza Histria, Pula

PRIJAVA SUDJELOVANJA I REZERVACIJA SMJEŠTAJA
/popunjavaju svi sudionici Skupa/

Molimo zaokružite željene opcije:
A) Prisustvovati ću na Skupu osobno, ali ne trebam smještaj
B) Prisustvovati ću na Skupu osobno i želim rezervirati smještaj u hotelu
C) Prijavljujem se za:
Gala večeru

(cijene u kunama)

HOTEL / DEPANDANSA / APARTMAN
ARANŽMAN PO OSOBI JEDNOKREVETNA SOBA

1 noćenje

730

2 noćenja
3 noćenja

Ime i prezime s titulama:

Stručni obilazak

4 noćenja

DVOKREVETNA SOBA

580

1.460

1.160

1.990

1.570

2.400

1.990

Boravišna pristojba i PDV su uključeni u cijene.
Ustanova / Tvrtka:

Adresa tvrtke:

OIB ustanove/tvrtke:
Tel:
Faks:
Mob:
E-mail:
Sukorisnik sobe:

Datum i vrijeme dolaska:

Aranžman na dan dolaska počinje s ručkom (osim srijede 10.10. kada
počinje s večerom)
Aranžman na dan odlaska ne uključuje ručak, već samo doručak.
Cijena aranžmana 10.10. (srijeda) uključuje večeru, noćenje, doručak u
četvrtak
Cijena aranžmana 11.10. (četvrtak) uključuje ručak, noćenje, doručak u
petak
Cijena aranžmana 12.10. (petak) uključuje ručak, noćenje, doručak u
subotu
Cijena aranžmana 13.10. (subota) uključuje dva obroka za vrijeme
stručnog obilaska, noćenje i doručak u nedjelju
Kompletan aranžman završava doručkom 14.10. (nedjelja).
Za odustajanje od rezervacije bez pravovremene pismene obavijesti
agenciji Revelin, obračunat će se trošak u visini jednog noćenja s
doručkom.
VAŽNO: Molimo svakako ispuniti prijavu i za profesionalnog
vozača službenog automobila, ukoliko treba smještaj, te na
prijavnici naznačiti da je vozač.
Molimo Vas da prijavni list popunite za svaku osobu poimenično i
pošaljete nam e-mailom, faksom ili putem on-line prijavnice dostupne
na www.revelin.hr. Prijave će se primati dokle god bude raspoloživih
soba u hotelima.
Ovaj prijavni list je sastavni dio Obavijesti o Skupu te služi i kao Ugovor o
sudjelovanju na stručno – poslovnom Skupu, temeljem kojeg će se
ispostaviti račun za smještaj na osnovi primljene rezervacije i kotizaciju
za sudjelovanje u radu Skupa, u skladu s cijenom i uvjetima navedenim u
obavijesti.
Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ove ponude, a dostupni su na
stranici www.revelin.hr

Datum i vrijeme odlaska:
Datum

Potpis

