VELIKA DVORANA
Obrazec za najem Velike dvorane Doma kulture Velenje
NAJEMNIK (ime pravne osebe)
Naslov

Kontaktna oseba
Telefon / GSM
E-pošta

PLAČNIK (ime pravne osebe)
Naslov

ID za DDV

Kontaktna oseba
Telefon / GSM
E-pošta

IME PRIREDITVE (ime, vrsta)
Datum najema

Ura začetka prireditve
Ime odgovorne osebe
Ime kontaktne osebe
Telefon
E-pošta

Stran 1 od 3

Zavezanec za DDV (obkroži):

DA / NE x

PODATKI ZA IZPIS VSTOPNIC
Naročnik
(uradni /polni/ naziv)
Naslov
Davčna številka
Davčni zavezanec
(obkroži)
V primeru da ste davčni zavezanec,
obkrožite, po kateri stopnji se
obračuna davek na vstopnice

DA

NE

9,5 %

22 %

Če ste oproščeni DDV, po katerem
členu (vpišite člen)
Naziv prireditve za izpis vstopnic
(krajše ime)
Datum prireditve
Ura prireditve
Cena vstopnic

Kapaciteta: 330 (parter), največ 382 (z balkonom)
Dodatne možnosti (izvleček iz cenika), brez DDV
Najem za vajo (generalko)
Tisk vstopnic (brezplačnih)
Tisk vstopnic (prodajnih)
Uporaba velikega projektorja
Najem hostese (dodatne)
Uporaba orkestrske mize

Stran 2 od 3

50 €
20 €
20 € + 3,2% + DDV od prodajne cene vstopnice
50 €
5 €/uro
150 €

POTREBE IN ZAHTEVE NAROČNIKA
Ura začetka PRIPRAVE dvorane

(prihod nastopajočih, izvajalcev)

Število nastopajočih

Predvideno št. obiskovalcev
Garderobe za nastopajoče

Da

Število garderob

(omejeno št., dodatne potrebe po dogovoru)

Pogostitev (uporaba bara v avli)

(lastna organizacija)

Uporaba orkestrske mize

(dodatna sedišča, operna jama)

Ne

MALA

VELIKA

Da

Ne

Da

Ne

TEHNIČNA OPREMA
Osnovno ozvočenje in luč
Zahtevnejše ozvočevanje in luč
(doplačilo)
Ozvočenje, mikrofoni

(2 mikrofona, plan luč)
(nujen kontakt s tehnično službo Festivala Velenje)
(vpiši potrebe, število …)

Multimedijski projektor: mali/veliki (doplačilo)

Druge tehnične potrebe
(po predhodnem dogovoru)

Ostale potrebe; opombe
(po predhodnem dogovoru)

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Klavir

Da

Govorniški pult

Da

Zborovski praktikabli
Stoli: oder/avla (število vpiši)

Ne

Ne

Mize: oder/avla (število vpiši)
(vpiši)

OBVEZNO PREBERI!

Pri najemu je potrebno upoštevati navodila dežurnega v dvorani in tehnikov. Najemnik odgovarja za poškodovanje prostora
in opreme in za red v dvorani. Obvezen je predhoden dogovor organizatorja z osebo, ki je s strani Festivala Velenje dežurna
na dogodku. Lepljenje in pritrjevanje različnih gradiv na stene, vrata … v vseh prostorih ni dovoljeno! Uporaba balkona za
obiskovalce - po posebnih vnaprej dogovorjenem režimu (vrtci, šole – obvezna prisotnost več spremljevalcev na balkonu!). V
primeru, da je odobren brezplačen osnovni najem dvorane, se plačajo osnovni stroški po ceniku (hostesna služba, osnovna
tehnika, strošek izpisa vstopnic), za ostale potrebe in dodatno ponudbo najemnik plača stroške po ceniku.

Izpolnjen obrazec morate vrniti po e-pošti na naslov: info@festival-velenje.si; Podatki potrebni za izstavitev
naročilnice: ID za DDV: SI 37531212; Festival Velenje / Titov trg 4 / 3320 Velenje, Informacije: 898-25-71

Vpiše Festival Velenje

Vodja (dežurni) prireditve
Dežurni tehnik

Stran 3 od 3

Ime in priimek

