__________________________________________________________________________________

»SPAS OPEN 2017« (Odprto Smučarsko prvenstvo arhitektov Slovenije),
Po konferenci ste vabljeni na zdaj že tradicionalno Odprto smučarsko prvenstvo arhitektov Slovenije. Kjer se
bomo pomerili na smučarski strmini tako z arhitekti in arhitektkami v različnih kategorijah. Prav tako pa bomo
imeli posebno kategorijo za »Sponzorje«
PROGRAM:
SOBOTA, 18, 03. 2017
Odprto smučarsko prvenstvo arhitektov SPAS OPEN
7.00 – 8.00 Zajtrk in zapuščanje sob
8.00 – 9.00 Prihod na smučišče
9.00 – 10.00 Prosto smučanje - zbiranje na prizorišču tekmovanja
10.00 – 12.00 Smučarsko prvenstvo
12.00 – 13.30 Kosilo in druženje
13.30 – 16.00 Prosto smučanje

CENA UDELEŽBE NA KONFERENCI ARHIOF & SPAS OPEN 2017 ki bo 17. - 18. marec 2017,
znaša 75 EUR ter vključuje:
- kotizacijo za enodnevno strokovno konferenco,
- spanje z zajtrkom v ½ sobi v Hotelu Rogla ***
- napitke med konferenco,
- 1 x večerjo,
- 1 x enodnevno smučarsko karto,
- udeležbo na smučarski tekmi + enolončnico na smučišču

PRIJAVE: Za prijavo prosim izpolnite Prijavnico v prilogi, in jo najkasneje do 28.februarja 2017 pošljite na:
info@arhiof.si in breda.einfalt@unitur.eu

__________________________________________________________________________________
PRIJAVNICA

ARHIOF & SPAS OPEN 2017,
NA ROGLI 17. 18. 03. 2017

Prijava je veljavna samo skupaj z dokazilom o plačilu kotizacije v višini 75 EUR.
Ime in priimek:
Podjetje ali organizacija*:
Naslov:
Telefon:
e-pošta:
Id. številka plačnika za DDV*:
Davčni zavezanec*:

DA / NE

*Izpolnite, če želite račun na pravno osebo

Znesek kotizacije za ARHIOF IN SPAS OPEN 2017 ob prijavi prosim nakažite na račun: Unior d.d., Program
Turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče ID številka za DDV SI72461721 TRR: SI56 0510 0801 4163 544,odprt
pri Abanka d.d Sklic: ARHIOF ali 2017

Za vse želje o tipu nastanitve in kapacitetah prosim kontaktirajte: ga. Breda Einfalt na tel: 03 75 76 163 iz podjetja
Unior d.d. Potrdilo o plačilu prosim pošljite na: breda.einfalt@unitur.eu

Zavod PAR, organizator (http://arhiof.si/), januar 2017

