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Priprave NK Jevnica – UMAG 2022 

 
Nogometne priprave NK Jevnica – UMAG 2022  

 
Termin priprav:  
Četrtek 10. marec – nedelja 13. marec 2022. Odhod v četrtek 10.3.2022 ob 16. 
uri iz Jevnice. Prihod domov v nedeljo 13.3.2022 popoldan. 
Cena: 
Cena za dvoposteljno/troposteljno sobo je 56,50 € / osebo na nočitev. Doplačilo 
za enoposteljno sobo je + 15 € / osebo na nočitev. Cena velja za minimalno 
skupno število 70 oseb. V primeru krajše nastanitve to navedite pri opombah. 
 
 Storitev: UMAG RESORT 4* Cena / osebo  
UMAG RESORT 4* / dvoposteljna / 
troposteljna soba  

169,50 € / 3 nočitve  

UMAG RESORT 4* / enoposteljna 
soba  

214,50 € / 3 nočitve  

Dodatno: avtobusni prevoz na relaciji Jevnica-Umag in Umag-Jevnica: 20,00 EUR 
 
Ponudba vključuje: 
• Nastanitev s polnim penzionom v UMAG RESORT 4* (ob obroku vključena 

navadna voda in brezalkoholne pijače); 
• Uporaba bazena in fitnesa v hotelu; 
• Soba za sestanke in video analizo, prostor za športno opremo (po 

predhodnem dogovoru); 
• Uporaba nogometnega igrišča z naravno in umetno travo Katoro ( termini 

po dogovoru); 
• Organizacija prijateljskih tekem (igrišče in sodniki vključeni);  
• 50 sedežni avtobus B4 za treninge in tekme v Umagu; 
• Wi-Fi v hotelskem kompleksu, 
• Turistična taksa. 

 
Prijave sprejemamo do 28. 02. 2022! Izpolnjeno prijavnico oddajte trenerju ali jo 
pošljite po e-mailu na: nk.jevnica@gmail.com   
 
Po prijavi vam bomo poslali predračun za 1. obrok. Odpoved rezervacije zaradi 
epidemije Covid-19 je možna brez stroškov za klub oz. udeleženca. Vsa 
morebitna predplačila / plačila se vrnejo v celotnem znesku. 
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Priprave NK Jevnica – UMAG 2022 

PRIJAVNICA  
Podatki o udeležencu: 

 
Ime: 

 

 
Priimek: 

 

 
Datum rojstva: 

 

 
Naslov (ulica in hišna št.): 

 

 
Poštna številka in pošta: 

 

 
E-naslov*: 

 

 
GSM: 

 

Enoposteljna ali dvo/tri 
posteljna soba (obkroži): ENO – posteljna            DVO/TRI – posteljna 

Prevoz z organiziranim 
prevozom v Umag in nazaj 

(dodatnih 20 €)**: 
DA    /    NE 

Opombe (npr. krajša 
nastanitev):  

* ne e-naslov boste prejeli predračun in račun za plačilo priprav 
** na voljo bo 50 sedežni avtobus. Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest. 
 
Spodaj  podpisani  potrjujem,  da  se  bo igralec udeležil  priprav,  kjer  bo vadil pod vodstvom  
trenerjev na lastno  odgovornost.  
Izjavljam, da bom znesek za priprave poravnal v dveh enakih obrokih po prejetem predračunu 
na TRR in sicer prvi obrok do 8. 3. 2022 in drugi obrok po koncu priprav do 18. 03. 2022. 
 
 
Datum: 

  Podpis udeleženca / 
zakonitega zastopnika: 

 

                    
Osebni  podatki  navedeni na prijavnici bodo  obdelani  in  uporabljeni  zgolj  za  nujne  namene,  za  
katere  so pridobljeni  v  skladu  s  to  izjavo.  Osebnih  podatkov  ne  bomo  uporabljali  v  nezakonite  
ali  uporabniku  škodljive namene.  Brez  izrecne  privolitve  jih  ne  bomo  posredovali  ali  na  drug  
način  razkrili  tretjim  osebam,  razen  v primeru,  ki  jih  določa zakon. Prav tako  ne  bomo  pošiljali  
nezaželene  pošte  ali  drugih  oblik oglaševanja. 


