
 

Spoštovani! 
 
Od 12. do 14. aprila 2019 bo v Gornji Radgoni ponovno potekal sejem LOV, ki predstavlja 
osrednji dogodek slovenskega lovstva.  
Ob pestri ponudbi lovske opreme in pripomočkov za lov bo tudi obsejemsko dogajanje 
posebej zanimivo in vredno obiska. Slovenski lovski dan bo tudi letos predstavljal aktualno 
problematiko lovstva, slišal se bo jelenji ruk na državnem prvenstvu v oponašanju jelenjega 
ruka. 
 
Vabimo vas, da z nastopi lovskih rogistov in pevskih zborov popestrite sejemsko dogajanje. S 
svojimi inštrumenti in glasovi širite ljubezen do narave, ohranjate lovsko tradicijo in kulturo ter 
vabite k prijateljskemu druženju.  
V zameno za vaše sodelovanje in prispevek dobre volje bomo na Pomurskem sejmu poskrbeli, 
da boste nastopajoči na sejem vstopili brezplačno in vas po nastopu pogostili s toplo malico. 
 
Rok za prijavo je 15. marec 2019. 
Prijavnico lahko izpolnite direktno v pdf formatu, izpolnjeno shranite na svoj računalnik ter 
nam shranjeno pošljete kot prilogo po e-pošti na: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si. 
 
Prijavnico lahko tudi pošljite po pošti na naslov: Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 
9250 Gornja Radgona ali po telefaksu: 02 5642 160. 
 
Na osnovi prejetih prijav bomo v sodelovanju s komisijo za kulturo pri Lovski zvezi Slovenije 
uskladili program nastopov. Pri razporedu bomo poskušali upoštevati vaše želje glede datuma 
nastopa. 
 
Za morebitna dodatna vprašanja sem vam z veseljem na voljo Andrej Slogovič, tel.: 02 5642 
112, ali e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si. 
 
Več informacij o sejmu in spremljajočem dogajanju najdete na spletni strani: 
 www.pomurski-sejem.si 

S spoštovanjem, 

Andrej Slogovič 

Sejem lov 2017 
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NASTOPI LOVSKIH ROGISTOV 
in LOVSKIH PEVSKIH ZBOROV

PRIJAVNICA za nastop lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov na sejmu LOV,
od 12. - 14. aprila 2019 na Pomurskem sejmu v Gornji Radogni.

Naziv skupine:

Naslov:

Kontaktna oseba:

Telefon:   Mob. tel:   e-pošta:

Število nastopajočih:  Umetniški vodja:

Kratka predstavitev skupine:

Skladbe - pesmi, ki jih boste izvajali:

Želeni dan nastopa: (označite z x)  petek, 12. 4.   sobota, 13. 4.  nedelja, 14. 4.

Datum:         Podpis:

11. MEDNARODNI 
SEJEM LOVSTVA IN RIBIŠTVA

Zagledani v naravo!

12. - 14. 4. 2019, Gornja Radgona

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.

1.

2.

3.

4.

5.

naslov pesmi    avtor    priredba

Interakativno prijavnico lahko  
izpolnite na strani sejma LOV  

www.sejem-lov.si 
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