PRIJAVNICA ZA POTOVANJE: __________________________

DATUM ODHODA: _________

NOSILEC PRIJAVE
Ime in priimek (kot v osebnih dokumentih): __________________________________
Datum rojstva: _____________ Telesna višina: _________ cm Številka potnega lista*:
________________________
Naslov (ulica, hišna številka, kraj): __________________________________________ Pošta:
_____________________
Mobilni telefon: ______________________ Elektronski naslov (čitljivo): ________________________________
Za kolesarska potovanja:
□ kolo želim najeti
□ uporabil/a bom svoje kolo
OSTALI PRIJAVLJENI
Ime in priimek

Datum rojstva

Najem kolesa:
telesna višina

Številka potnega lista oz. OI *(številko
potnega lista vpišite, če se odločite za dodatno
zdravstveno zavarovanje CORIS.)

DOPLAČATI ŽELIM ZA (kjer je to mogoče po programu):
□ polpenzion
□ enoposteljno sobo
□ ležalnik
□ ostala doplačila (kjer so predvidena v programu): __________________________

□ spalnik

PLAČATI ŽELIM:
□ želim plačati v enem obroku
□ na dva obroka - 30% ob prijavi, ostalo 14 dni pred odhodom
□ dogovoriti se želim za obročno plačevanje.
NAČIN PLAČILA:
□ z gotovino
□ s položnico (lahko elektronsko bančništvo )
□ plačati želim s kreditno kartico: ________________ (Eurocard / Mastercard, Diners, American Express). Turistično
agencijo Helia pooblaščam, da za plačilo izbranega potovanja izvede ustrezen postopek.
Številka kartice: _______________________ CIV koda: ______________
Ime na kartici: _______________________ Veljavno do: ____________
ŽELIM ZAVAROVANJE (obvezno vpišite):
Zavarovanje odpovednega tveganja (4,20 % končne cene potovanja): □ da □ ne
Dodatno zdravstveno zavarovanje Coris: □ da □ ne
PROSTOR ZA OPOMBE IN POSEBNE ZAHTEVE (vegetarijanska prehrana, delitev sobe, vstopna točka... Če je na
prijavnici več oseb z različnimi naslovi prebivališča, tu vpišite ostale naslove):

DROBNI TISK: S podpisom prijavnice potrjujem, da poznam splošne pogoje organizatorja potovanja za ustrezni program,
katerim soglašam v svojem in v imenu potnikov iz prijave. Izjavljam, da dovoljujem uporabo mojih in na prijavnici navedenih
osebnih podatkov drugih prijavljenih izključno za potrebe turistične agencije Helia.
Kraj:

Datum:

Podpis nosilca prijave:

Prijavnico pošljite na naslov organizatorja Helia d.o.o., p.p.63, 4260 Bled, po faksu na 04/57-65-601 ali skenirano na
info@helia.si. Po prejetju vam bomo poslali kopijo prijavnice, račun in spremne dokumente.

