Turistično društvo Bučka
Bučka 2
8276 Bučka
bucka@bucka.info
Datum: 27. 5. 2018

SEMANJI DAN NA BUČKI 2018
Bučka, 25. junij 2018, od 9. ure dalje
PRIJAVNICA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO
NA SEJMU NA BUČKI
Spodaj podpisani se prijavljam na prireditev Semanji dan na Bučki, ki se bo na Bučki
odvijala v ponedeljek, 25. junija 2018, od 9. ure dalje.
NAZIV PODJETJA, S.P.:
______________________________________________________________________________
PRODAJNI PROGRAM:
______________________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: _____________________________________________________________
NASLOV IN POŠTA: _____________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA: ____________________________________________________________
TEL. ŠT/GSM: _________________________ e-POŠTA: ________________________________
POTREBUJEM ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK (obkroži): DA

NE

Prijavnici obvezno priložite kopijo registracije za opravljanje
dejavnosti oziroma kopijo dokazila o registraciji za prodajo. Za
zakonitost prodaje ste odgovorni ponudniki sami!
Vsem, ki boste prijavnico s priloženim potrdilom poslali do navedenega roka, bomo soglasje
za prodajo na sejmu uredili mi, sicer si ga boste morali urediti sami na Občini Škocjan.
Prijavnice pošljite najkasneje do petka, 15. junija 2018 na naslov Turistično društvo Bučka,
Bučka 2, 8276 Bučka. Dodatne informacije posreduje Jelka Tršinar (041 367 931) vsak dan
po 15. uri.
Datum :

Žig:

Podpis:

PROGRAM SEJEMSKEGA DNE




od 9. ure dalje:
o

rokodelska tržnica,

o

sejem,

o

razstava šarkljev,

o

likovna razstava umetniških del likovne sekcije KD Bučka

o

15 let: Semanji dan na Bučki skozi čas, foto reportaža

o

srečelov

o

otroška tombola

o

Oskarjev peskovnik za otroke

o

meritve krvnega tlaka

o

kulinarična ponudba

od 9. – 10. ure:
o sejemska ustvarjalnica – delavnica »Cvetlična delavnica keramike za otroke« z
Andrejo Trkman
o prihod pohodnikov (pohod po Knobleharjevi poti iz smeri Škocjana)
o prihod Knobleharjeve konjenice



ob 10. uri:
o



kulturni program s počastitvijo dneva državnosti in podelitvijo krajevnih
priznanj

ob 11. uri:
o podelitev priznanj za najbolje ocenjene šarklje



ob 11.30:
o



čarodej Andrej

ob 12.30:
o prikaz sejmarjenja po starih običajih.

Zabava z Ansamblom Franca Ocvirka.
Program povezuje Darko Povše.
Letošnji Semanji dan, že 15. po vrsti, bo zagotovo spet nekaj posebnega, poln raznovrstnih
vsebin in dogodkov, obogaten z nekaj novostmi, a še vedno z navdihom domačnosti,
sproščenosti in prijetnim druženjem.
Veselimo se snidenja z vami!
www.turisticna-zveza.si

www.slovenia.info

