40 let

Gledališka sezona 2018/2019 (inf. tel.: 81 71 562; 031 627 444; 031 617 444)
NAROČILNICA ZA GLEDALIŠKI ABONMA SEZONA 2018-2019
1. DOSEDANJI ABONENT

2.NOVI ABONENT

IME IN PRIIMEK: ________________________________________________
IME IN PRIIMEK: ________________________________________________
NASLOV, POŠTNA ŠTEV, KRAJ: __________________________________________________________
TELEFON: DOMA ________________________ MOBILNI TELEFON ___________________________
E-POŠTA : _________________________________
OBVESTILA ŽELIM PREJEMATI (prosimo obkrožite):
a) po klasični pošti
b) po e-pošti
Število naročenih abonmajev: _____________
V novi sezoni želim sedež:
a) prejšnje sezone ___________

b) novi sedež ____________

CENA ABONMAJA: 80 €
UČENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI: 65€ (obvezno predložite potrdilo o vpisu)
ZA PLAČILO VAM BOMO IZDALI POLOŽNICE PO 1. OKTOBRU. MOŽNOST PLAČILA POLOŽNICE Z GOTOVINO TUDI NA
BLAGAJNI KULTURNEGA DOMA BREZ PROVIZIJE.

PLAČILO ABONMAJA (prosimo obkrožite):
1. položnica 2. preko KLIKA (po prejemu položnice) 3. naročilnica
a) celotni obrok
b) na dva obroka (prvi obrok – 45€, drugi obrok do konca januarja 2019 - 35€).
dijaki, študenti (prvi obrok - 35€, drugi obrok do konca januarja 2019 – 30€)
Ob plačilu na tri oziroma štiri obroke Vam zaračunamo dodaten strošek 5€. Ob plačilu na tri
oz. štiri obroke je tako cena abonmaja 85€, za učence dijake in študente pa 70€.
c)na tri obroke (prvi obrok – 35€, drugi obrok do konca januarja 2019 - 30€, tretji obrok
do konca meseca marca 2019 - 20 €) (dijaki, študenti - prvi obrok 30€, nato 2 x 20€)
č)na štiri obroke (prvi obrok – 30€, drugi obrok do konca januarja 2019 -20€,
tretji obrok konca meseca marca 2019– 20€, četrti obrok do konca meseca
aprila 2019 – 15€).
V primeru, da želite prejeti položnico ali račun preko e-pošte, vpišite e- mail
naslov:______________________________________________________
S svojim podpisom se strinjam, da naslov in ostale podatke, vključno z objavo fotografij prireditev na
katerih bom-o sodeloval-i vodite v registru vašega zavoda v skladu z ZVOP1 (Ur. l. RS št. 86/2004) in v
skladu z veljavno splošno Uredbo o varstvu podatkov(GDPR), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018 v
državah EU, nas obveščate o predstavah iz abonmaja in ostalih prireditvah zavoda.
Z izpolnitvijo naročilnice se zavezujem plačati vse naročene sedeže v abonmaju in v primeru
zamude s plačilom več kot 30 dni dovoljujem tudi sodno izterjavo dolga.

Datum: __________________________

Podpis: ________________________

Spletna stran: Knjižnica Šmarje pri Jelšah www.s-je.sik.si Fb Knjiznica.Smarje

