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ARHITUR / SPAS OPEN, Rogla 2016 

 

 
P R I J A V N I C A 

 

 ARHITUR & SPAS OPEN NA ROGLI 11. 12. 02. 2016 
 

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 ARHITUR IN SPAS OPEN 2016 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: ARHITUR 
 

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://arhitur.si/) 
V januarju 2016 
 
POKROVITELJI: 

       
 

              
 

                                 
MEDIJSKI PARTNERJI: 

            


	V petek 11.03. 2016 bodo strokovna predavanja na temo sinergije med arhitekturo in turistično dejavnostjo  ki bodo ponudila: 						 
	 -    vpogled v  tradicijo moderne turistične arhitekture na območju naše nekdanje skupne države ,
	- predstavitev koncepta »Arhitektura in Turizem«, v deželah Voralberg in Južna Tirolska, �-     pregled uspešnih praks v našem prostoru in v sosednjih državah
	-     pregled vizij  
	Na koncu konference bo tudi okrogla miza za katero bodo sedeli tako strokovnjaki s področja arhitekture in turizma. �Petkovemu strokovnemu dogodku bo po večernem druženju  sledilo še sobotno, tokrat »odprto smučarsko prvenstvo arhitektov«. Kar pomeni da se ga lahko udeležijo vsi arhitekti in oblikovalci prostora. Organizirano bo v štirih kategorijah: ženske do 40 let in nad 40 let ter moški do 45 let in nad 45 let. Za nagrade bo poskrbljeno!��PROGRAM: 
	PETEK -  Konferenca »ARHITUR 2016«   (pričetek ob 13h):
	 nagovor  
	SOBOTA – 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 – 15.00 	Prosto smučanje 
	Znesek kotizacije za ARHITUR IN SPAS OPEN 2016 ob prijavi prosim nakažite na račun:
	Unior d.d.,
	Program Turizem,
	Cesta na Roglo 15,
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