Associazione Bioest
Gruppo Ecologista Naturista di Trieste

Prošnja za udeležbo na Bioest 20__
PROSIMO DA IZPOLNITE RAZLOČNO IN ČITLJIVO

Podpisani/a
Zadolžen za
Organizacija
Prosi za udeležbo na zgoraj navedeni manifestaciji na kateri, bi se posluževal spodaj izbranega razstavnega
prostora
PREČRTAJTE KVADRATEK, KI VAM USTREZA



Razstavni prostor A za združenja
Razstavišče 3x3 m. bo na
razpolago po odobritvi upravnega
odbora glede na razpoložljivost.



Razstavni prostor B za Pridelovalce/Obrtnike




Prečrtajte, če
vam ustreza levi
razstavni prostor
(1 m.)

Prečrtajte, če
vam ustreza
desni razstavni
prostor
(1 m.)

Navedite mere sprednjega razstavnega prostora (standard 3 m.):


____

Električna Povezava

Na razpolago samo za razstavni prostor B z dovoljenjem upravnega odbora

Opombe:
1. 1. Razstavni prostor A lahko rezervirajo samo združenja, ki ne organizirajo ali spodbujajo dejavnosti proti plačilu in ki ne prodajajo
posredno ali neposredno. Različne želje morajo odgovorni predčasno odobriti. Lahko rezervirajo samo en razstavni prostor;
2. Razstavni prostor B naj rezervirajo društva, obrtniki ali pridelovalci, ki se ukvarjajo s prodajo ali organizirajo dejavnosti proti plačilu
(tečaje, stage, manifestacije itd.) Različne želje morajo odgovorni predčasno odobriti;
3. 1. Razstavni prostor B naj rezervirajo društva, obrtniki ali pridelovalci, ki na sejmu predstavljajo svoje izdelke, ne da bi jih na
sami manifestaciji prodajali. Različne želje morajo odgovorni predčasno odobriti;
4. 1. Razširitev razstavnih prostorov je dovoljena glede na razpoložljivost mest in število udeležencev;
5. V primeru potrebe po razširitvi stranskega razstavnega prostora bo sprednja stran široka 5 m.
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Associazione Bioest
Gruppo Ecologista Naturista di Trieste
Izjavljam:


Da sem vpisan/predložil prošnjo za vpis v Združenje Bioest in sem opravil doplačila;



Da poznam in sprejemam Pravilnik in Organizacijske predpise Bioesta



Da se obvezujem plačilu stroškov za udeležbo na manifestaciji, ki so izračunani glede na razstavni
prostor in po prejemu potrdila o udeležbi in pred pretekom roka 30.4.

Kraj in datum

Podpis

- POZOR - Ne pozabite:
1.
2.

3.

Plačilo se opravi samo po prejemu našega potrdila o sprejemu in ne po preteku roka 31 marca
Plačilo se opravi z bančnim nakazilom na račun:
•
Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, Filiale 02036 – via Coroneo 17 – Trieste.
•
IBAN – IT 16 A 06340 02208 100000001409 – BIC/SWIFT - IBSPIT2U
•
Naslovljen na: Associazione BIOEST – Gruppo Ecologista Naturista di Trieste – via dei Porta 72 - 34100
Trieste – Italia
•
Natančno navedite namembnost: “(Ime, naziv in mesto) – Vpisnina za leto ____”
Prošnja ne obvezuje združenje Bioest k automatičnem sprejemu prosilca. Potrdilo boste pisno prejeli po
natančnem pregledu primernosti udeležbe in po plačilu vpisnine in morebitnih dodatnih stroškov .

Za dodatne informacije in pojasnila lahko kontaktirate organizacijo na naslednje naslove:
E-mail: info@bioest.org – spletna stran: www.bioest.org
Tiziana : 3287908116 - Andrea : 3386076900 - Edi : 3204334462
FAX : 0409890638

Prošnjo pošljite do najkasneje 31. marca na:
Associazione Bioest
 Po e-mail: info@bioest.org
 Po pošti: Sergio Senni, via dei Porta n. 72 - 34100 Trieste – Italia
 Po faxu: 0039.0409890638
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