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PRIJAVNI OBRAZEC
Želimo biti del Poslovnih športnih iger 2015
Nova Gorica, 16. maj
PODATKI O PODJETJU:
Naziv podjetja:

.

Sedež podjetja:

.

Pošta in kraj:

.

Podatki za izstavitev računa (ID za DDV):

.

Kontaktna oseba (ime in priimek):

.

Kontaktna telefonska številka:

.

Kontaktni elektronski naslov:

.

Zaposleni v našem podjetju bomo aktivni udeleženci na (prosimo ustrezno označite v spodnji
tabeli):
LOKACIJA
Nova Gorica - 16.5.

MALI
NOGOMET

KOŠARKA

ODBOJKA

TENIS

TEK
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PODATKI O UDELEŽENCIH:
Lokacija in temin: Nova Gorica, 16. Maj 2015.
(prosim napišite izbrano lokacijo, kjer bodo nastopile v nadaljevanju označene ekipe/
posamezniki; če boste sodelovali na več lokacijah, izpolnite več prijavnih obrazcev )
Prosimo v nadaljevanju obkrožite panoge, v katerih bodo nastopile vaše ekipe ter izpolnite
kontaktne podatke. Priporočeno je sodelovanje v vseh panogah na enem dogodku.


Mali nogomet - 190,00 EUR za ekipo
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail)



Košarka - 190,00 EUR za ekipo
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail)



Odbojka - 190,00 EUR za ekipo
podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail)



Tenis - 30,00 EUR za posameznega udeleženca
število udeležencev:
.
podatki kontaktne osebe (ime in priimek, tel, e-mail)
*Kategorije: moški / ženske;do 30 let / do 50 let / 50+ let



Tek - 9,00 EUR za posameznega udeleženca
število udeležencev:
.
podatki kontaktne osebe (ime in priimek, tel, e-mail)

*Kategorije: moški / ženske;do 30 let / do 50 let / 50+ let
V prijavni prosimo navedite kontaktne podatke ene osebe za posamezno panogo.
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Podatke posameznih članov ekip pričakujemo najmanj 3 dni pred dogodkom.

ROK ZA PRIJAVO:
Okvirne prijave – napoved udeležbe pričakujemo do 24.4.2015.
Zadnji rok za prijavo je torek, 5.5.2015- potrditev nastopa posameznih ekip (imena članov
ekip bomo potrebovali na dan prireditve).
Izpolnjen prijavni obrazec pošljite na elektronski naslov :
vojko.orel@sz-ng.si in taja.skorc@olympic.si ali po faksu 05 330-20-25 in 01-230 60 20.
Priporočeno je, da kot zadevo sporočila vpišite »Prijava-Poslovne športne igre 2015«.
S poslano prijavo soglašate, da OKS-ZŠZ za prijavljene udeležence izstavi fakturo na vaše
podjetje.

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE:
Na Poslovnih športnih igrah 2015 lahko sodelujejo izključno sodelavci v podjetjih, ki prijavlja
ekipe oziroma posameznike na dogodek. Kot sodelavce se smatra:
- zaposlene, delavce v rednem delovnem razmerju
- študente, ki delajo v podjetju vsaj 3 mesece
- samostojne podjetnike, ki imajo s podjetjem redno sodelujejo vsaj 1 leto
Dovolite da vas opozorimo, da je število mest v sleherni disciplini oziroma športni panogi
omejeno, zato vam svetujemo čimprejšnjo prijavo.

KONTAKTNE OSEBE ZA MOREBITNA DODATNA VPRAŠANJA
Nova Gorica:
Vojko Orel, E: vojko.orel@sz-ng.si, M: 041/652-876
Meta Mačus, E: vojko.orel@sz-ng.si, M: 041/640-875
Koordinacija na državni ravni:
Matevž Brec, E: matevz.brec@sportforum.si,M: 051/262-407
Taja Škorc, E: taja.skorc@olympic.si, M: 031/698-723

Za prijavo se vam zahvaljujemo in se veselimo našega druženja v športnem duhu!
Kraj in datum:

Podpis in žig kontaktne osebe:

