Radegunda, 29. 12. 2017
Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Veseli nas, da se zanimate za izvedbo smučarskega
tekmovanja v Golte hotel & mountain resort dne 20.1.2018. Za vašo skupino smo vam pripravili
naslednjo ponudbo:
SMUČANJE GASILCEV NA GOLTEH, TEKMA V VELESLALOMU, 2o. januar 2018 ob 11.30, VSL,
proga Blatnik
VRSTA STORITVE*
XXL PAKET

Člani od 18 let

Mladina do 18 let

38 EUR

24 EUR

31 EUR

23 EUR

22 EUR

17 EUR

Tekma, smučarska vozovnica,
topla malica, 0,5 l pijače,
kavcija
XL PAKET
Smučarska vozovnica, topla
malica, 0,5 l pijače, kavcija
L PAKET
Gondola, topla malica, 0,5 l
pijače, kavcija
* V ceno vozovnice je vključena kavcija 5 EUR. Kavcija je povrnjena ob vračilu nepoškodovane smučarske
vozovnice pred odhodom. Vračilo kavcije je mogoče na recepciji hotela Golte ali na blagajni v Žekovcu (spodnja
postaja Nihalke). V paket je vključena 1 pijača v plastenki ali pločevinki. Vsa ostala pijača se plača po veljavnem
ceniku. Topla malica vključuje zrezek s prilogo ali enolončnico. Za solato, juho ali sladico je potrebno doplačilo
po veljavnem ceniku.

TEKMOVALNE KATEGORIJE
MLADINA
 pionirke od 7 do 11 let – letniki 2006–2010
 mladinke od 12 do 16 let – letniki 2001–2005
 pripravnice od 16 do 18 let – letniki 1999–2000
 pionirji od 7 do 11 let – letniki 2005–2009
 mladinci od 12 do 16 let – letniki 2000–2004
 pripravniki od 16 do 18 let – letniki 1999–2000
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ČLANI
 Člani A – dopolnjenih 16 let
 Člani B – dopolnjenih 30 let
 Starejši gasilci – dopolnjenih 58 let
 Članice A – dopolnjenih 16 let
 Članice B – dopolnjenih 30 let
 Starejše gasilke – dopolnjenih 48 let
Prijave zbiramo na elektronski naslov marketing@golte.si. Ob prijavi je obvezno potrebno navesti
ime paketa, kategorijo in ime društva. Prijave so mogoče samo do 16.1.2018 do 24. ure.
Vsako društvo, katerega člani bodo sodelovali naj pošlje na elektronski naslov marketing@golte.si
tudi naročilnico, ki bo podlaga za izdajo računa.
V primeru vprašanj vas prosimo, da nas brez zadržkov kontaktirate, saj bomo z veseljem prisluhnili
vašim željam in pričakovanjem.
S spoštovanjem,
Kristina Suhadolnik
prodaja in marketing (vodja prihodkov)
tel: 03 839 61 28
kristina.suhadolnik@golte.si
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