PRIJAVA NA STROKOVNO EKSKURZIJO
Podpisani(a) _____________________________________________________ (ime in
priimek),
Številka indeksa _____________________ , davčna številka ___________________, se
prijavljam na strokovno ekskurzijo po predstavljenem programu.
Ekskurzije se udeležujem na lastno odgovornost in sem seznanjen(a), da strokovna
ekskurzija ni sestavni del študijskega programa, na katerega sem vpisan(a) na EPF in zato
udeležba na ekskurziji ni obvezna, temveč prostovoljna.
EPF bo za udeležence(ke) ekskurzije uredila plačilo prispevka za posebne primere
zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo, vsak udeleženec(ka) pa si bo sam(a) uredil(a)
zdravstveno zavarovanje v tujini za čas trajanja ekskurzije.
Ker strokovna ekskurzija ni sestavni del študijskega programa, in zato EPF ne krije stroškov
njene izvedbe, bom vse stroške svoje udeležbe plačal(a) sam(a). Ekskurzije se bom
udeležil(a) z dovolj denarnih sredstev za pokrivanje svojih stroškov v času trajanja
strokovne ekskurzije. EPF ne prevzema kritja nobenih nepričakovanih stroškov, nastalih
zaradi izrednih okoliščin oziroma višje sile, zaradi česar bi bili odpovedani letalski poleti in
podobno.
Med ekskurzijo bom dosledno upošteval(a) navodila vodiča in organizatorjev ekskurzije.
Vse morebitne posledice mojega neupoštevanja navodil vodiča in organizatorjev ekskurzije
bom nosil(a) sam(a).
Soglašam da, v primeru izrednih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati oz. se jim
izogniti in bi nastopile v času trajanja strokovne ekskurzije, o nastali situaciji EPF
kontaktira z osebo (sorodnik oz. druga oseba) ___________________________ (ime in
priimek), telefon ________________

Podpis:______________________

SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJEV: Pridržujemo si pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred ali
med izpolnjevanjem programskih obveznosti nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti, za
organizatorja pa pomenijo utemeljen razlog, zaradi katerega ne bi sklenili pogodbe, če bi bil poznan ob sklenitvi pogodbe. Pridržujemo si
tudi pravico do spremembe programa zaradi nastopa višje sile in tudi pravico do zamenjav ogledov po dnevih. Organizator bo v okviru
spremenjenih možnosti izvedel program s skrajno skrbnostjo.

