VLOGA ZA NAJEM PROSTOROV IN OPREME
Doma kulture Kamnik
OSNOVNI PODATKI VLAGATELJA – ORGANIZATORJA
Ime in priimek / naziv
Naslov / sedež
EMŠO / matična številka
Davčna številka

Zavezanec za DDV

DA

NE

Transakcijski račun, banka
Zastopnik in funkcija
Tip najema
(obkroži vsaj eno)

•
•
•

Pridobitna dejavnost
Javni zavod ali društvo v javnem interesu
Nepridobitna ali dobrodelna dejavnost

KONTAKTNA OSEBA ORGANIZATORJA
Ime in priimek
E-pošta
Telefon

PODATKI O DOGODKU / PRIREDITVI
Naslov
Datum in ura prireditve
Vrsta / žanr prireditve
Ponovitev v istem dnevu

DA

NE

Cena vstopnice

Število ponovitev
(predprodaja)

Kraj in datum

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Glavni trg 2, Kamnik, Slovenija
t. +386 (0)1 831 82 50, m. +386 (0)31 388 324
ID za DDV: SI80971423, Matična št. 1511181000

(na dan dogodka)

Podpis in žig

IBAN: SI56 01100-6000057835 (UJP)
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kamniku
www.visitkamnik.com
Različica vloge: 19.9

info@visitkamnik.com

VELIKA DVORANA
Najem

DA

NE

V ceno je vključeno: priprava dvorane, uporaba garderob, avle, sanitarij, ogrevanje, ventilacija, elektrika, voda, kanalščina, požarno in vlomno
varovanje, amortizacija, smeti, čiščenje, administrativni stroški, internet, osnovno oglaševanje, osnovne tehnične storitve (1 tehnik, bela scenska
luč, do dva mikrofona, priklop za predvajalnik glasbe, dvoransko ozvočenje, do dve lučni spremembi), hostesna služba (1-3 hostese), blagajnik,
izvedbenik/dežurni. Zapisane cene najema ali uporabe veljajo od ponedeljka do petka. Med vikendi ali prazniki se zneski povišajo za 10%.

Ura začetka PRIPRAVE

(prihod nastopajočih, tehnikov,…)

Število nastopajočih
Ocena števila obiskovalcev
Ostale zahteve naročnika

DA NE

Postavitev dodatne (nulte) vrste (+ 16 stolov)

DA NE

Uporaba scenske razsvetljave* (osnovno)
* Vključuje belo scensko luč in do dve lučni spremembi.

DA NE

Zahtevnejša izvedba svetlobne ali video tehnike
* Brez srednje ali višje zahtevnega oblikovanja svetlobe, vključuje enostavno
sledenje scenariju. Nujen kontakt s tehnično službo.

DA NE

Uporaba dvoranskega audio sistema* (osnovno)
* Vključuje uporabo ozvočenja, do dva mikrofona in priklop za predvajalnik glasbe.

DA NE

Zahtevnejša izvedba tonske tehnike*
* V okviru razpoložljivih tehničnih sredstev dvorane. Nujen kontakt s tehnično
službo.

DA NE

Uporaba projektorja

DA NE

Uporaba projekcijskega platna

DA NE

Uporaba klavirja z uglasitvijo

DA NE

Uporaba sledilnega reflektorja (follow spot)

DA NE

Postavitev (brez najema) plesnega podija

DA NE

Obešanje črne akustične zavese

DA NE

Zvočno snemanje prireditve – manj zahtevno, brez obdelave

DA NE

Požarna straža*
* V primeru uporabe odprtega ognja (sveče, vžigalnik, cigarete, pištole idr.)

DRUGO

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Glavni trg 2, Kamnik, Slovenija
t. +386 (0)1 831 82 50, m. +386 (0)31 388 324
ID za DDV: SI80971423, Matična št. 1511181000

IBAN: SI56 01100-6000057835 (UJP)
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kamniku
www.visitkamnik.com
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KLUB KINO DOM
Najem

DA

NE

V ceno je vključeno: priprava dvorane, ogrevanje, ventilacija, elektrika, voda, kanalščina, požarno in vlomno varovanje, amortizacija, smeti,
čiščenje, administrativni stroški, internet, osnovno oglaševanje, osnovne tehnične storitve (bela scenska luč, največ en mikrofon, priklop za
predvajalnik glasbe, dvoransko ozvočenje, brez lučnih sprememb), izvedbenik/dežurni in do 1 hostesa. Dodatne storitve se obračuna po ceniku.
Med vikendi ali prazniki se zneski povišajo za 10%.

Ura začetka PRIPRAVE

(prihod nastopajočih, tehnikov,…)

Število nastopajočih
Ocena števila obiskovalcev
Tip postavitve
(obkroži)

Ostale zahteve naročnika

•
•
•

Kavarna (mize z 4 do 6 stolov) – do 60 sedežev
Stoli v vrstah – do 95 sedežev
Drugo:

DA NE

Uporaba scenske razsvetljave (osnovno)

DA NE

Zahtevnejša izvedba svetlobne ali video tehnike
* Brez srednje ali višje zahtevnega oblikovanja svetlobe, vključuje enostavno
sledenje scenariju. Nujen kontakt s tehnično službo.

DA NE

Uporaba dvoranskega audio sistema* (osnovno)
* Vključuje uporabo ozvočenja, enega mikrofona in priklop za predvajalnik glasbe.

DA NE

Zahtevnejša izvedba tonske tehnike*
* V okviru razpoložljivih tehničnih sredstev dvorane. Nujen kontakt s tehnično
službo.

DA NE

Uporaba projektorja (s projekcijskim platnom)

DA NE

Požarna straža*
* V primeru uporabe odprtega ognja (sveče, vžigalnik, cigarete, pištole idr.)

DA NE

Uporaba lastnega medijskega gradiva za prikaz na LCD TV

DRUGO
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AVLA – GALERIJA
Najem

DA

NE

V ceno je vključeno: priprava dvorane, ogrevanje, elektrika, voda, kanalščina, požarno in vlomno varovanje, amortizacija, smeti, čiščenje,
administrativni stroški, internet. Dodatne storitve se obračuna po ceniku.
Med vikendi ali prazniki se zneski povišajo za 10%.

Ura začetka PRIPRAVE

(prihod nastopajočih, tehnikov,…)

Število nastopajočih
Ocena števila obiskovalcev
Tip najema
(obkroži)

Ostale zahteve naročnika

•
•

Pogostitev v okviru prireditve v drugem prostoru
Samostojna prireditev

DA NE

Uporaba osnovnega zvočnega kompleta za prireditve*
* Zvočnik manjše moči na stojalu, mikrofon, priklop za predvajalnik glasbe

DA NE

Požarna straža*
* V primeru uporabe odprtega ognja (sveče, vžigalnik, cigarete, pištole idr.)

DRUGO

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Glavni trg 2, Kamnik, Slovenija
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NAJEM DODATNE OPREME IN STORITEV
DA NE Postavitev zastav (EU, Slovenija in Kamnik)
DA NE Izposoja odrskega elementa - praktikabel (2 x 1m, višine
od 20 do 100cm)*
*uporaba v veliki dvorani

(količina)

DA NE Izposoja odrskega elementa - praktikabel (2 x 1m, višine
od 20 do 100cm)

(količina)

DA NE Izposoja odrskega elementa - praktikabel (2 x 0,5m, višine
od 20 do 100cm)*
*uporaba v veliki dvorani

(količina)

DA NE Izposoja odrskega elementa - praktikabel (2 x 0,5m, višine
od 20 do 100cm)

(količina)

DA NE Izposoja zunanje elektro-razvodne omarice 125A -> 2x
CEE 63A, direktni priklop

(količina)

DA NE Izposoja zunanje elektro-razvodne omarice 32A -> 4x
Schuko, 2x CEE 16A

(količina)

DA NE Izposoja elektro podaljška 50m, CEE 32A

(količina)

DA NE Hostesa – dodatna ura**

(količina)

DA NE Tehnik, osnovna dela – dodatna ura**

(količina)

DA NE Tehnik, zahtevnejša dela – dodana ura**

(količina)

DA NE Izvedbenik / dežurni – dodatna ura**

(količina)

DA NE Čiščenje – dodatna ura**

(količina)

** V primeru nočnega dela med 22:00 in 6:00, dela v nedeljo ali ob praznikih, se urna postavka poviša za 30%.

Vse storitve se zaračunajo v skladu s cenikom, veljavnim na dan izvedbe storitve oz.
podpisa pogodbe.
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