PRIJAVNICA ZA KONGRES
XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti
26. in 27. maj 2022

Podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Telefon: _________________________________
ID-št. plačnika za DDV: _____________________ Davčni zavezanec:

Da / Ne

1. Ime in priimek udeleženca: ___________________________________________________
spremljanje v ŽIVO* _______ ali spremljanje preko SPLETA* ______ (ustrezno označi)
delovno mesto

_______________________________________

e-mail**

_______________________________________

2. Ime in priimek udeleženca: ___________________________________________________
spremljanje v ŽIVO* _______ ali spremljanje preko SPLETA* ______ (ustrezno označi)
delovno mesto

_______________________________________

e-mail**

_______________________________________

3. Ime in priimek udeleženca: ___________________________________________________
spremljanje v ŽIVO* _______ ali spremljanje preko SPLETA* ______ (ustrezno označi)
delovno mesto

_______________________________________

e-mail**

_______________________________________

* Udeleženec izbere samo en način spremljanja (dva načina spremljanja pomenita dve prijavi).
** Preko e-naslova se zagotavlja obveščanje glede kongresa, kot tudi dostop do spletnega
spremljanja, če ga je udeleženec izbral.
Tehnična podpora bo udeležencem na razpolago ves čas dogodka na telefonu: 01 309 44 35 in
e-naslovu: ddpsv@planetgv.si .
Strinjam se, da Inštitut za delo pri PF moje osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) uporabi za obveščanje o
dogodkih in publikacijah inštituta oziroma Pravne fakultete UL.
Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo uporabljali za druge namene. Kadarkoli lahko
zahtevate, da vaše osebne podatke popravimo, dopolnimo ali izbrišemo, s sporočilom na inst.delo@pf.uni-lj.si .

Datum:

Žig

Podpis pooblaščene osebe podjetja

Prijavnico pošljite na e-naslov inst.delo@pf.uni-lj.si ali po pošti na naslov: Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

OSNOVNE INFORMACIJE
Termin:

četrtek, 26. maj in petek, 27. maj 2022

Lokacija:

Portorož, Kongresni center St. Bernardin

Način sodelovanja: XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2022 bodo potekali hibridno.
Udeležba bo možna v živo v Kongresnem centru St. Bernardin, Portorož, ponujamo pa vam tudi možnost, da
namesto v živo, dogodek spremljate preko spleta, iz udobja vaše pisarne ali doma. Ena prijava zagotavlja
samo en izbrani način sodelovanja (kolikor bi želeli oba načina, se to šteje za dve prijavi).
Kolikor želite dogodek spremljati izključno prek spleta boste to ob prijavi ustrezno označili, mi pa vam
bomo poslali povezavo na vaš e-naslov, skupaj z navodili in kontaktom, preko katerega vam bomo
zagotavljali tehnično podporo ves čas trajanja kongresa.
Kolikor bo izvedba v živo možna, a bo število udeležencev Dnevov s strani NIJZ omejeno, bodo imeli do
zasedbe dovoljenih sedežev v Kongresnem centru St. Bernardin prednost udeleženci, ki so svojo prijavo na
dogodek oddali prej, ostalim udeležencem pa se zagotovi spletno spremljanje.
V primeru, da nam veljavni ukrepi NIJZ ne bodo omogočali izvedbe v živo, bomo dogodek izvedli le v spletni
obliki. V tem primeru si organizator pridržuje pravico, da vse prijave obravnava kot prijave za spletno obliko.

PRIJAVA IN ODJAVA
Rok za zgodnjo prijavo z nižjo kotizacijo: do vključno 14.4.2022
Prijave sprejemamo: do vključno 20.5.2022
Odjave ali spremembe prijave sprejemamo: do vključno 20.5.2022
Prijave oddate izključno preko e-naslova inst.delo@pf.uni-lj.si (kolektivni člani IDPF oz. kolikor želite
uveljavljati ugodnejše kotizacije) ali preko spletne prijave na Planet GV www.planetgv.si/ddpsv/. V izogib
podvajanja prijav in izstavljenih računov vas prosimo, da oddate prijavo samo na en naslov.
Odpoved ali sprememba prijave morata biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne
stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni
strani www.planetgv.si.
V primeru premajhnega števila prijav ali zaradi ukrepov in priporočil NIJZ si organizator pridržuje pravico do
odpovedi ali spremembe načina izvedbe dogodka. V tem primeru ima udeleženec pravico do odpovedi
prijave, v primeru že plačane kotizacije, pa bo organizator prijavitelju vrnil sredstva.

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)
Kotizacije za člane Inštituta za delo – spremljanje v živo
Kotizacija 1: 330 EUR za zgodnje prijave do 14. aprila 2022
Kotizacija 2: 390 EUR za prijave od vključno 15. aprila 2022
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo
kotizacijo.
Kotizacije za vse ostale udeležence – spremljanje v živo
Kotizacija 3: 370 EUR za zgodnje prijave do 14. aprila 2022
Kotizacija 4: 430 EUR za prijave od vključno 15. aprila 2022
Enodnevna udeležba – v živo ali preko spleta
Kotizacija 5: 300 EUR enotno za vse prijave
Spletno spremljanje preko ZOOM
Kotizacija 6: 330 EUR enotno za vse prijave

REZERVACIJA NOČITVE V SKLOPU HOTELOV BERNARDIN
Udeleženci sami uredijo rezervacijo in plačilo nočitve.
V sklopu hotelov GH Bernardin, Histrion in Vile Park je za udeležence kongresa rezervirana določena
kvota sob do zasedbe oz. najkasneje 21 dni pred dogodkom po vnaprej določeni ceni. V navedenih hotelih
se rezervacija uredi preko naslednje povezave: secure.phobs.net
Če pa udeleženci rezervirajo sobe prek hotelske rezervacijske službe (mail ali telefon), morajo navesti, da
so udeleženci dogodka »DDPSV, 26. – 27. maj 2022«, sicer zaradi prezasedenosti hotela želene sobe ne
bomo mogli rezervirati.
Cene nočitev:
Gh Bernardin, 5*
*nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 152,00 €
*nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 81,00 € na osebo
(cca 100 sob)
Hotel Histrion, 4*
*nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 142,00 €
*nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 76,00 € na osebo
(cca 100 sob)
Hotel Vile Park, 3*
*nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 82,00 €
*nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 46,00 € na osebo
(cca 40 sob)
Obvezna doplačila:
Turistična taksa 2,50 € na osebo na dan
Prijavnina 1,00 € na osebo
Končni datum za rezervacije sob je 21 dni pred datumom dogodka.
Ugodnosti za udeležence pri zgodnji rezervaciji namestitev v navedenih hotelih:
 do 60 dni pred dogodkom (do vključno 26.03.2022) se prizna 10% popusta
 od 27.03. do vključno 11.04.2022 pa 5% popust
 od 12.04.2022 dalje veljajo cene za namestitve iz ponudbe.

