
 

 

 

 
 
 

 

Draga članica, dragi član, spoštovana prijateljica, spoštovani prijatelj, 

vabimo te, da se nam pridružiš na tradicionalnem, 16. Vsesokolskem zletu, srečanju sokolskih 
društev iz vsega sveta, na katerem se bo z nastopi predstavilo tudi naše društvo. 

Okvirni program: 

SOBOTA, 30. junija zjutraj: odhod iz Ljubljane, prihod v Prago zgodaj popoldne. 

NEDELJA, 1. julija, od 10. do 13. ure: povorka po mestnem jedru (udeležimo se je vsi, oblečeni v 
enotne majice), popoldne nastopi na različnih prizoriščih 

PONEDELJEK, 2. julija, in TOREK, 3. julija: nastopi na različnih prizoriščih, možnost ogledov v okviru 
programa zleta ali prosto. 

SREDA, 4. julija: prosto do odhoda. Povratek v Ljubljano v večernih urah. 

Predvidena cena programa (dokončna bo znana, ko jo bodo potrdili organizatorji v Pragi in ko bo 
znano število udeležencev iz našega društva): največ 190 €. Cena je za odraslo osebo, vključuje pa 
prevoz z avtobusom, prenočevanje v študentskem naselju STRAHOV z zajtrkom, kotizacijo in 
majico. Nastopajočim bo del stroškov pokrilo društvo. 
 
Plačilo ob prijavi: 30 € (tega zneska ne bomo vračali), preostanek v dveh obrokih (položnice). O 
natančnih zneskih in rokih vas bomo pravočasno obvestili.  
 
Otroci do 12 let morajo obvezno potovati v spremstvu odrasle osebe. 
 
Izpolnjeno prijavnico do 20. maja oddaj vodniku/vodnici, v društveni nabiralnik ali pa skenirano 
pošlji na naslov info@sokolbezigrad.si. 
 

Prijavi se, luštno bo! 

mailto:info@sokolbezigrad.si


    PRIJAVNICA ZA VSESOKOLSKI ZLET PRAGA 2018 (30. junij - 4. julij) 

 
 
IME __________________________ PRIIMEK __________________________________ 
 
NASLOV ________________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov in štev. GSM za obveščanje: __________________  _____________ 
 
Datum rojstva: ______________ Št. os. dokumenta: _______________ 
 
Konfekcijska številka (za majico) ____  Potoval/a bom z avtobusom   da ne 
 
Druge želje/sporočilo organizatorju: 

 
Kraj in datum:      Podpis: 
 
___________________________________________________________________________ 
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