
IZJAVA O OBDELAVI IN UPORABI OSEBNIH PODATKOV

Ime in priimek:

Datum in kraj rojstva:

Naslov prebivališča:

Elektronski naslov:

S podpisom izjavljam, da dovoljujem, da Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS (MZL RKS) uporablja moje oseb-
ne podatke izključno za namen obveščanja o novostih v ponudbi MZL Debeli rtič in morebitnih dodatnih ugo-
dnostih in popustih.

Datum in kraj:  Podpis krvodajalca-ke:

Dragi krvodajalci 
 ne zamudite priložnosti!

Prepustite se sprostitvi in ugodju in si povrnite 
energijo za izzive sodobnega življenja.

Podariti življenje drugemu je največje darilo, ki ga premoremo.  
Z vašimi dejanji počnete prav to, zatorej želimo storiti vsaj nekaj malega za vas.

Želimo, da ste za svoja velikodušna dejanja resnično nagrajeni, zato se boste 
lahko vedno odločali, kdaj in kako boste izkoristil ponujene ugodnosti. Pri nas 
boste deležni udobja in individualne pozornosti, ki si jo zaslužite kot krvodajalec 
in naš gost. Obogatili vas bomo z izkušnjo najbolj pristnih osebnih stikov in 
popolne uglašenosti z vašimi željami in pričakovanji.

Če potrebujete podrobnejše informacije o mladinskem zdravilišču Debeli rtič, 
jih lahko najdete na spletni strani www.zdravilisce-debelirtic.org. 

Veseli pa bomo tudi vašega klica na telefonsko številko 05 909 7000 ali vaše 
e-pošte na naslov: rezervacije@mzl-rks.si

Naj se vaša počitniška 
          avantura prične!



Status
Ugodnosti Centra 

zdravja in dobrega 
počutja*

Ugodnosti namestitev 
(osnovna storitev)

Odvzem do 10 krat 10 % 10 %

Odvzem do 20 krat 20 % 10 %

Odvzem do 30 krat 30 % 10 %

Odvzem do 40 krat 40 % 10 %

Odvzem do 50 krat 50 % 10 %

Odvzem do 60 krat 60 % 10%

Odvzem do 70 krat 70 % 10%

Odvzem do 80 krat 80 % 10%

Odvzem do 90 krat 90 % 10%

Odvzem do 100 krat   100 %  (1x letno) 10%

♦	 Ponudili vam bomo številne ugodnosti, ki bodo naredile vaše bivanje pri nas 
zares nepozabna.

♦		Upoštevali bomo vaše  želje in preference…..

♦		Darovanje krvi vam zagotavlja poseben status in obravnavo

♦		Nagradili vas bomo tudi, ko se boste razvajali in skrbeli za zdravje v našem 
centru zdravja in dobrega počutja, barih in restavracijah ali aktivno preživljali 
prosti čas v našem prečudovitem parku.

Kot  krvodajalcu vam obljubljamo in zagotavljamo najugodnejše cene in  pestro 
ter kvalitetno ponudbo.

♦	 Postanite krvodajalec

♦	 Uporabljajte vašo izkaznico ob vsaki udeležbi na krvodajalski akciji – (žig),

Za vas smo oblikovali posebej prijazno bonitetno lestvico, ki vam bo omogočila 
zelo hitro in enostavno pot do željenih nagrad.

* 1 storitev dnevno v času bivanja oz. za obalne krvodajalce 1 storitev na tromesečje

Da bi se pri nas počutili posebej udobno in prijetno bomo poskrbeli  s paketom 
drobnih pozornosti, z:

♦	 osvežujočo dobrodošlico v vaši sobi

♦	 možnostjo zgodnje prijave od 12. ure na dan prihoda*

♦	 pijačo dobrodošlice 

♦	 sladkanjem s tipično lokalno specialiteto,

♦	 vsakodnevni popoldanski napitek (čaj) 

♦	 možnostjo celodnevnega kopanja na dan odhoda

♦	 vodenim ogledom okolice

* Ugodnost velja na zahtevo in ob prosti razpoložljivosti kapacitet. 
Naši sodelavci bodo vedno z veseljem upoštevali vaše želje in vam zagotovili 
prijetno bivanje in uživanje na Debelem rtiču.


