NAROČILO POROČNEGA PROTOKOLA
Spoštovana nevesta in ženin, dobrodošli na gradu Bogenšperk
Veseli nas, da ste se odločili ta čarobni trenutek preživeti na gradu Bogenšperk. Za vas smo
pripravili različne protokole, ki so podrobneje predstavljeni na naši spletni strani
www.bogensperk.si.
Prosimo, da spodaj označite kateri protokol ste izbrali in zapišete še nekaj ostalih
podatkov, ki jih potrebujemo pri organizaciji.
Za vse informacije smo Vam na voljo na telefonskih številkah: 01-8987-867, 041-703 992,
od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure in na elektronskem naslovu
poroke@bogensperki.si. Račun za poročni protokol boste prejeli v tednu pred poročno
slovesnostjo.
POROČNI PROTOKOL, KI STE GA IZBRALI (označite) :









POROKA V GRAJSKI DVORANI
POROKA ČAROBNIH KRANJSKIH BLAGOSLOVOV
POROKA V LIPOVEM DREVOREDU
POROKA Z BAROČNIMI GRACIJAMI
SIMBOLNA POROKA
POROČNI PROTOKOL PO VAŠIH ŽELJAH
glasbena spremljava ORGLE
glasbena spremljava VIOLINA

Datum in ura poročne slovesnosti:

Ime in priimek neveste/partnerja :
Ime in priimek ženina/partnerja:
Naslov za pošiljanje računa
(ime in priimek, ulica, hišna št., poštna št. in ime pošte)

E-mail naslov, telefonska številka

Naročamo / zanimajo nas naslednje dodatne storitve:

Na gradu bomo imeli s strani gostinca pogostitev s penino

DA

NE

Če želita lastno pogostitev, vam nudimo najem grajskega prostora v vrednosti 150,00€
Nenapovedana pogostitev v lastni režiji na območju gradu zaradi pogodbenih obveznosti s
ponudnikom gostinskih storitev ni dovoljena. Če boste na območje gradu nenapovedano prinesli
svojo pijačo in hrano, vam bomo morali zaračunati uporabo grajskega prostora v višini 150,00 €.
Predvideno število svatov na vajini porok:

(število potrebujemo zaradi logistike prometa na parkirišču in mestih kjer se lahko parkira)

Obveščamo vas, da lahko posameznik v skladu z zakonodajo zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov, popravek ali
izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, ima pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Zavezujemo se, da bomo spoštovali posameznikovo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene obdelovali
zgolj v okviru danih privolitev.

DATUM:____________________

PODPIS:____________________________

