VPIS V GLEDALIŠKI ABONMA 2018/2019

Ime in priimek abonenta:_________________________________________________
Naslov:________________________________________________________________
Telefonska številka: _____________________________________________________
Naslov elektronske pošte: ________________________________________________
Želim prejemati program prireditev Kulturnega doma Postojna in druga obvestila na
zgoraj naveden elektronski naslov
DA
NE

Če ste imeli abonma v lanski sezoni, izpolnite še naslednje vrstice:
Abonma, ki sem ga v lanski sezoni obiskoval/a: ______________________________
Zasedena vrsta: _________________ in sedež: ______________________________

Cena abonmaja je 110,00€.
Abonmajsko obveznost lahko poravnate v enkratnem znesku, v dveh ali treh obrokih
pri čemer prvi obrok ob vpisu znaša 40,00€, preostali znesek poravnate v novembru in
decembru 2018.

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, Kolodvorska ulica 3, 6230 Postojna
OE Kulturni dom Postojna
Tel: 031 304 878 ali 051 600 160, e-pošta: kulturni.dom@zavod-znanje.si, spletna stran: www.kulturnidom-postojna.si

Na kakšen način boste poravnali abonma (ustrezno obkrožite):
- v celoti z enkratnim zneskom
- v dveh obrokih (vpis 40,00€, obrok 70,00€)
- v treh obrokih (vpis 40,00€, dva obroka po 35,00€)
POPUSTI ZA GLEDALIŠKI ABONMA:
- 20,00€ popusta za dijake in študente, upokojence, invalide in za brezposelne (ob
predložitvi fotokopije potrdila)
- 10,00€ 1. vrsta na balkonu

Status (ustrezno obkrožite):
zaposlen
brezposeln

upokojenec

invalid

študent

dijak

Podpis abonenta/abonentke: ____________________________________

Z izpolnitvijo in podpisom prijave se zavezujem, da bom v predpisanem roku poravnal vse
naročene sedeže v abonmaju in v primeru zamude s plačilom več kot 30 dni, dovoljujem sodno
izterjavo dolga.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa, o kateri vas bomo pravočasno obvestili.

Soglašam, da Zavod Znanje Postojna, javni zavod (OE Kulturni dom) obdeluje moje osebne podatke za potrebe obveščanja in
izvedbe kulturnih dejavnosti in drugih ugodnosti do preklica soglasja. Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati
s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov kulturni.dom@zavod-znanje.si. Kulturni dom Postojna bo z obdelavo osebnih
podatkov, ki temelji le na privolitvi, prenehal takoj po prejemu preklica. Zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku,
izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi se lahko kadarkoli naslovi na elektronski naslov
kulturni.dom@zavod-znanje.si. Ta elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Zavod Znanje
Postojna, javni zavod, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Tina
Poljšak, elektronski naslov tina.poljsak@zavod-znanje. Pritožba zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ. Politiko varovanja osebnih podatkov si lahko
preberete na naslovu http://www.mgl.si/sl/politika-varstva-zasebnosti-in-piskotkov/.
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