MEDNARODNI SIMPOZIJ PRIPOVEDOVANJA

P A R Z I V A L S L O V E N I J A, Ptuj, 14.-21.7.2013
PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK :
__________________________________________________________________________
NASLOV:
__________________________________________________________________________
TELEFON:
EMAIL:
__________________________________________________________________________
VAŠE DELO IN PODROČJE, KI VAS ZANIMA NA SIMPOZIJU:
__________________________________________________________________________
PREHRANA: 130 € (dnevno kosilo in dopoldanski čaj/kava ves teden, večerja na
otvoritvi in zaključku):
DA
NE
(Prosimo obkrožite, kaj ste izbrali)
Vegetarijanska prehrana: DA NE
DELAVNICE: Prosimo izberite delavnice, ki se jih želite udeležiti, eno v dopoldanskem, eno v
popoldanskem času. Obkrožite svojo prvo (1) in drugo(2) izbiro. Za več informacij o vsebinah
delavnic, vodjih, predavateljih, jezikih in drugo poglejte podrobnejši program. Potrudili se bomo,
da bi zadostili vašim potrebam, vendar si jemljemo pravico do spremembe vsebin programa, če
bo to najbojša rešitev za izvedbo.
Priporočamo zgodnje prijave!
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Cena za celotni simpozij: 290 € + cena dnevnih obrokov
Izlet, koncerti, predavanja, delavnice in organizacija so vključeni v polno ceno simpozija. Vaša
prijava bo potrjena ob prejemu plačila polne cene simpozija.
Denarne daritve so zelo dobrodošle, saj želimo omogočiti udeležbo materialno šibkejšim. Prošnje
lahko oddate osebno. Donacije tudi.
Plačilo na : PAJN ZAVOD, Naslov: Videm 2a Si-1380 CERKNICA, SLOVENIJA
IBAN: SI56 0202 9025 9612 648, SWIFT: LJBASI2X, Bank: NLB CERKNICA SLOVENIJA
ref: PARZIVAL SLOVENIJA 2013. namen: AVAN. Napišite svoje ime in kaj vplačujete !

Prijavnice pošljite najkasneje do 10. junija 2013 !

Lahko jih pošljete po mailu, navadni pošti ali se registrirate neposredno po spletu:
www.visitptuj.eu/parzival
Email: parzivalslovenija@gmail.com
Namestitev:
Na Ptuju boste našli namestitev v cenovnem razponu od 17€ (Hostel) pa vse do 70€ (Hotel).
Simpozij se bo odvijal okrog Hotela Mitra, kjer vas bo verjetno precej udeležencev prebivalo.
Vendar je vse blizu v tem prelepem srednjeveškem mestu in kjerkoli se boste namestili, boste
imeli 10 do 20 minut hoje do prizorišč dogodkov. Ponekod so na voljo tudi kolesa za izposojo.
Ptuj je dobro organizirano termalno mesto z mnogimi kapacitetami vse od kampa, bungalovov,
apartmajev, zasebnih sob v mestu B&B, do hotelov, kot je Mitra ali Wellness Hotel Primus v
Termah Ptuj.
Za rezervacijo namestitve lahko pogledate:
www.visitptuj.eu/parzival in več o Ptuju boste našli na: www.ptuj.info
Jezik na simpoziju:
Uradni jezik je seveda slovenščina, vendar je delovno obvladovanje angleščine nujno, saj je
nemogoče vse prevajati.
Pripovedovali bomo zgodbo Parzivala v treh jezikih – slovensko, angleško in nemško skozi ves
teden.
Na delavnicah pa bodo v uporabi različni jeziki, zato je pomembno, da pred izbiro delavnice
preverite jezik v programu! Na delavnicah sicer morate razumeti jezik, vendar le-ta pri vajah v
parih in manjših skupinah ni tako zelo pomemben. Vedno se bo našel kdo, ki vam bo lahko
pomagal z razumevanjem in vam kaj pojasnil v materinem jeziku. Pomagali si bomo s
prevajanjem, ko bomo šli skupaj skozi vse dni. Jutranja srečanja bomo vodili v slovenskem in
angleškem jeziku. Kot rečeno, si pridržujemo pravico do sprememb programa, če bo potrebno.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi simpozijem ali namestitvijo, se prosimo obrnite na nas in
pomagali bomo po najboljših močeh.

Dobrodošli! Veselimo se vas srečati v tem poletju na Ptuju !
Za organizacijo simpozija v Sloveniji: Ljoba Jenče, direktor PAJN, Zavoda
za sonaravno bivanje, ljoba.jence@guest.arnes.si www.parzivalslovenia.eu
s partnerji: ZRS BISTRA kot razvojna agencija Mestne občine Ptuj, Erzähler
ohne Grenzen/Tellers without Borders, ALBA Nordic Healing Story Alliance,
IDRIART/TERRA PARZIVAL
Naslov za navadno pošto:
ZRS BISTRA PTUJ
Slovenski trg 6
Si-2250 Ptuj Slovenija
T:+386 (0)2 748 0264 Tanja Srečkovič je kontaktna oseba za registracijo
parzivalslovenija@gmail.com
F: +386 (0)2 748 0260
Ob vašem prihodu pa pridite v:
T I C – Turistični informativni center
Slovenski trg 5
2250 Ptuj
T: +386 (0)2 779 60 11

www.ptuj.info

