Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
organizira

STROKOVNO EKSKURZIJO V MÜNCHEN
MineralienTage 2018
V soboto, 27. oktobra 2018 organiziramo strokovno ekskurzijo na MineralienTage v München.
Odhod avtobusa bo ob 2:30 Slovenska Bistrica, ob
4:00 Tivoliju Ljubljana in ob 4:30 izpred hotela
Creina v Kranju (pot skozi Karavanke). Avtobus
lahko ustavi še na Arji vasi (bencinska črpalka) in
nato ob poti proti Jesenicam - običajno pri Radovljici (in sicer bencinska črpalka na AC, proti Avstriji) ali Karavanškem platoju pred tunelom (o postajališčih se domenite z g. Tomičem). Povratek iz
Münchna v poznih nočnih urah.
Cena ekskurzije je 40,00 € za člane DPMFS (s plačano članarino za leto 2018) in 50,00 € za nečlane.
Prijave sprejema izključno g. Vojko Tomič, izključno na elektronsko pošto: zajla3@gmail.com, za
vsak primer še telefon: 031 558 711.

Plačilo prevoza izvedete na transakcijski račun št.
SI56 - 0510 0801 0723 730 pri Abanki Vipa, enota
Tržič (plačilo je pogoj za udeležbo). Rok plačila je
do 20.10.2018, potem datumu se bodo vse neplačane rezervacije izničile. Ob plačilu/prijavi nujno
obvestite g. Tomiča, da vam rezervira mesto na
avtobusu.

Vstopnice za sejem so predvidoma 15,00€, denar
bomo pobirali na avtobusu, pred prihodom v
München (prosimo, da pripravite drobiž).
Člani DPMFS imajo praviloma prednost pri prijavi
oziroma tisti, ki plačajo prej (na TRR). Prijave sprejemamo le do zapolnitve mest v avtobusu
(predvidoma 49 mest). Vse informacije in sporočila pošiljajte izključno na gornje naslove ali telefon
(g. Tomič).
Opozorilo: Vplačanega denarja praviloma ne vračamo. V primeru neudeležbe naj vsak pridobi nadomestnega udeleženca ekskurzije in o tem obvesti g. Tomiča (prijav, informacij in pojasnil NE
sprejemamo preko društvene elektronske pošte
ali FB profila).
Vse aktualne spremembe o ekskurziji lahko
spremljate tudi na društveni spletni strani www.dpmfs.si ali FB profilu društva.
Vljudno vabljeni z nami v Nemčijo med prekrasne
minerale in fosile.

POZOR: POHITITE S PRIJAVO, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!

