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Dragi Mali vitez! 
 
Oddal boš prijavnico za enotedensko bivanje v Termah Olimia v organizaciji Ustanove Mali vitez, katerega 
glavni namen je oddih, medsebojno spoznavanje in druženje Malih vitezov. 
Skupaj bomo preživeli kar nekaj časa. Ker prihajamo iz vse Slovenije ter smo si med seboj različni v starosti 
in načinu življenja, bo za prijetno bivanje potrebno sodelovanje in prilagajanje drug drugemu. 
Če greš z nami prvič priporočamo, da se obrneš na bližnjo regijsko skupino, kjer dobiš podrobnejše 
informacije o načinu bivanja in slišiš dragocene izkušnje malih vitezov, ki so že bili v toplicah. 
Podatke o regijskih skupinah dobiš na spletni strani UMV (http://www.ustanova-malivitez.si/svet-
ustanove/predstavitev) ali pa piši na svet@ustanova-malivitez.si 
 
Nastanitev je organizirana v apartmajih v vasi Lipa v Termah Olimia. Lokacija je odlično izhodišče za 
sprehode in druge športne aktivnosti.  
Ponudba zajema: najem in pripravo apartmajev (8 nočitev), kopanje v bazenih Termalija relax in Breza 
(kopanje v Family wellnes je potrebno doplačati), 1x vstop v savna svet, dnevni program vodne aerobike,  
50 % popust na celodnevno vstopnico v savna svetu, telovadbo za dobro jutro, uporabo fitnes studia, bogat 
dnevni program športne, kulturne, zabavne in izletniške animacije, nočno kopanje ob petkih in sobotah, 
DDV, Turistična taksa – 2,50€ na dan po osebi in v večernih urah skupni prostor za druženje. 
 
Želimo ti prijetno bivanje, 
 
Mali vitezi 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
VABILO 
V nedeljo 17. 3. ob 19:00 bomo imeli v Zeleni dvorani Aparthotela Rosa uvodno srečanje udeležencev 
toplic, kjer se bomo pogovarjali o planiranih dejavnostih za leto 2019 ter prihajajočih dogodkih.  
Prijazno vabljen-a.  
 
Lep pozdrav in upam da se srečamo, 
Primož Rudolf, 
Predstavnik Sveta UMV 
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PRIJAVNICA ZA BIVANJE V TERMAH OLIMIA 

8 dnevno bivanje v Termah Olimia, od 16 do 24. marca 2019 
 
 
Spodaj podpisani(a) se prijavljam za rehabilitacijo Ustanove Mali vitez: 
(obvezni podatki: ime, priimek, domači naslov, telefon, e-mail 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Cene doplačila za namestitve malih vitezov ali spremljevalcev: 
 
1.Apartma tipa D (2 ležišči + 2 kavča)   121,71 EUR 
2.Apartma tipa E (5 ležišč)     107,15 EUR 
3.Apartma tipa B (3 ležišča)     138,00 EUR 

 
Letošnji letni bonus na posameznika znaša 220€. Upoštevane bodo tudi poslane izjave o namenitvi dela 
dohodnine, za morebitno razliko vam bomo poslali položnico, ki mora biti poravnana pred odhodom. 
 
Lastno udeležbo želim plačati na dva obroka (obkroži):    da       /       ne 
 
Prihod v toplice je v lastni režiji. 
 
Do spremljevalca je upravičen le tisti, ki potrebuje osebno asistenco zaradi invalidnosti. V primeru, da želiš 
pomoč pri plačilu namestitve spremljevalca, na Ustanovo pošlji prošnjo z obrazložitvijo. 
 
Število udeležencev je omejeno, zato pohiti s prijavo! 
 
Ali potrebuješ potrdilo za bolniško odsotnost z dela? (obkroži)      da       /       ne 
(V primeru, da boš obkrožil/a da, bo Onkološki inštitut izdal potrdilo,  
s katerim si boš pri osebnem zdravniku uredil/a bolniško.) 
 
Spodaj vpiši Male viteze, s katerimi bi želel/a bivati v apartmaju (želje bodo upoštevane v okviru možnosti): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Prijavnico pošlji na naš naslov:   Ustanova Mali vitez, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana 
ali 
na elektronski naslov:    info@ustanova-malivitez.si 
 
 

Prijavnica mora prispeti na naš naslov najkasneje do srede, 20. februarja 2019! 


