PRISTOPNA IZJAVA O ČLANSTVU v RDO (Regionalna destinacijska organizacija) Postojnska jamaZeleni kras

Naziv ustanove ali organizacije: _____________________________________________________
Ime in priimek člana (v primeru fizične osebe):__________________________________________
Naziv dejavnosti na področju turizma:_________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika: ________________________________________________
Davčna številka: __________________________________________________________________
Matična številka: _________________________________________________________________
Ime in priimek kontaktne osebe za obveščanje: _________________________________________
Naslov (ulica, hišna št., pošta): _______________________________________________________
Telefonska številka, GSM kontaktne osebe: ____________________________________________
Elektronski naslov: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
S podpisom potrjujem, da kot organizacija/fizična oseba prostovoljno pristopam k RDO Postojnska
jama-Zeleni kras (v nadaljevanju RDO), ki deluje na področju promocije, organizacije in razvoja
turizma v Primorsko-notranjski regiji.
Član se obvezuje izpolnjevati naslednje obveznosti:
-

Pridobiti pravico do uporabe znamke Zeleni kras in znamko uporabljati skladno s pravili (če
ponudba člana ustreza kriterijem znamke Zeleni kras)
V skladu s predpisi poročati o realizaciji nočitev, pobirati, odvajati in voditi evidenco o
turistični taksi (velja samo za ponudnike nočitvenih zmogljivosti)
V skladu z odlokom redno poročati o izvedenih lokalnih vodenjih (velja za lokalne turistične
vodnike)
Redno sporočati RDO dopolnitve ali posodobitve podatkov, ki se nanašajo na turistično
ponudbo člana

Član bo deležen naslednjih koristi in pravic:
-

Brezplačno objavo ponudnika na spletni strani www.zelenikras.si in slovenia.info
Brezplačno objavo in vključevanje ponudnika/njegove ponudbe v druga skupna promocijska
orodja/materiale

-

-

Možnost sodelovanja v tekočih tržnih aktivnostih (npr. sejmi, oglaševanje, študijske ture),
segmentnih ali produktnih orodjih in materialih (npr. produktni prospekti ali internetne
predstavitve…) pod ugodnimi pogoji finančne participacije
Možnost vključitve v turistične produkte/pakete, ki jih skupaj s partnerji oblikuje in trži RDO
Brezplačna udeležba na izobraževanjih, usposabljanjih, srečanjih, ki so vključena v brezplačni
del letnega programa dela RDO
Možnost prijave na izobraževanja, usposabljanja in druge plačljive dogodke, ki so del letnega
programa RDO pod ugodnejšimi plačilnimi pogoji
Redno obveščanje o delu RDO, dogodkih, prireditvah, razpisih, novostih v turizmu ter drugih
koristnih informacijah (regijsko, nacionalno, mednarodno) preko elektronske pošte
Možnost posredovanja pobud, predlogov za program dela RDO preko članov programskega
sveta

Članstvo velja do 31.12.2018, oziroma do sprejema sklepa o plačilu članarine. V primeru kršitve
obveznosti lahko člana Programski svet RDO izključi iz članstva.

Dovoljujem, da RDO Postojnska jama- Zeleni kras uporablja v tej izjavi navedene podatke izključno za
potrebe vodenja evidence članstva iz za medsebojno obveščanje, dokler bom njen član.

Kraj in datum, ________________________

Podpis: _____________________________

