
Prijavnica 
na tekmovanje v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe v nedeljo, 14. 4. 2019 na Pomurskem sejmu 
v Gornji Radgoni.

Naziv ekipe:

Člani ekipe (ime in priimek):

Odgovorna oseba:

Naslov:

Kontakt (tel., gsm, e-pošta):

Kuhali bomo:   lovski golaž  ribjo čorbo
(ustrezno označite)

S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s pogoji sodelovanja in da ekipa sodeluje na tekmovanju 
na lastno odgovornost.

Kraj in datum:       Podpis:

Izpolnjeno prijavnico pošljite do 22. marca 2019 na naslov: Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, 
faks: 02 5642 160 ali elektronski naslov: blaz.jaklic@pomurski-sejem.si.  
interaktivo prijavnico lahko izpolnite tudi na www.sejem-lov.si, ter natisnjeno pošljete na zgornje naslove. Za vsa dodatna 
vprašanja v zvezi s tekmovanjem vam je z veseljem na voljo: Blaž Jaklič, telefon: 02 5642 104,  
elektronski naslov, blaz.jaklic@pomurski-sejem.si.

Zagledani v naravo!

12. - 14. 4. 2019, Gornja Radgona

11. MEDNARODNI 
SEJEM LOVSTVA IN RIBIŠTVA

Uporaba osebnih podatkov za potrebe dogodka: S posredovano prijavnico dajem privolitev za hrambo, uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za potrebe 
organizacije in izvedbe dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino tega dogodka in aktivnostih po tem dogodku.
Strinjanje je obvezno za prijavo na ta dogodek, saj vas bomo le tako lahko obveščali o tem dogodku. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.

Obveščanje: S posredovano prijavnico dajem privolitev, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in obveščanja. Pomem-
bno: Od prejemanja obvestil Pomurskega sejma se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
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