Obrazec za prijavo prireditve
Naziv prireditve:

Datum in ura prireditve (ter ura začetka priprav na dan prireditve)
Datum: ________ Ura (od–do ): _____ - _____ (Ura začetka priprav: ________)

Organizator prireditve:

Soorganizatorji prireditve:

Kontakt odgovorne osebe za organizacijo dogodka (ena oseba!):
Ime in priimek:
E-mail:
GSM:

Kontakt zadolženega za tehniko (če ni organizator):
Ime in priimek:
E-mail:
GSM:

Drugi pomembni datumi in ure za pripravo (postavljanje, generalka …):

Zavod za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje,
tajništvo: (03) 56 33 481, računovodstvo: (03) 56 33 480, e-pošta: info@dd-trbovlje.si
TTR: SI56 0132 9603 0354 846, Matična številka: 5052998, ID št. za DDV: SI81509561

Potrebni prostori (po dnevih in urah, od–do) za izvedbo prireditve in priprav
(upoštevajte tudi prostore za nastopajoče, pogostitve, catering …)

Datum,
ura od–do

Datum,
ura od–do

Datum,
ura od–do

Datum,
ura od–do

Datum,
ura od–do

Datum,
ura od–do

Predavalnica
Slavčkova
soba
Gledališka
dvorana
Kino
dvorana
Zgornja avla
Spodnja avla
Nova
galerija
Stara
galerija
Rudarski
dom
Drugo

Zavod za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje,
tajništvo: (03) 56 33 481, računovodstvo: (03) 56 33 480, e-pošta: info@dd-trbovlje.si
TTR: SI56 0132 9603 0354 846, Matična številka: 5052998, ID št. za DDV: SI81509561

Datum,
ura od–do

Tehnični rider (potrebna oprema, priprava prostorov):
Osnovni tehnični rider mora biti oddan ob prijavi dogodka, natančen pa vsaj teden pred začetkom
dogodka. Morebitne projekcije, ozvočenja, ipd. je potrebno napovedati že ob prijavi. V primeru, da se
projekcije vršijo z uporabo opreme DDT (računalnika), je potrebno oddati celotno končno verzijo en
teden pred začetkom dogodka.

a) Priloga
b) Naveden tukaj:

Scenosled

(celoten potek od priprave do zaključka prireditve; priložite scenarij, če obstaja):
Okviren potek (ki že vključuje vse udeležence) se odda ob prijavi, končna verzija scenosleda vsaj
teden dni pred začetkom dogodka. V primeru prireditev, pri izvedbi katerih sodelujejo zaposleni v
DDT (lučkar, ozvočevalec, upravljalec projekcij), je potrebno oddati končen scenarij vsaj tri dni pred
dogodkom oziroma generalko. Po zaključeni generalki se scenarij ne spreminja več.

a) Priloga
b) Naveden tukaj:

Zavod za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje,
tajništvo: (03) 56 33 481, računovodstvo: (03) 56 33 480, e-pošta: info@dd-trbovlje.si
TTR: SI56 0132 9603 0354 846, Matična številka: 5052998, ID št. za DDV: SI81509561

Stik z javnostjo:
a) Dogodek je zaprtega tipa
b) Dogodek je odprtega tipa in se oglašuje po kanalih DDT
(Organizator pošlje potrebni material za promocijo na naši spletni in Facebook strani vsaj
teden pred začetkom dogodka.)

Obrazec oddal:

Datum:

Obrazec prejel:

Datum:

Zavod za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje,
tajništvo: (03) 56 33 481, računovodstvo: (03) 56 33 480, e-pošta: info@dd-trbovlje.si
TTR: SI56 0132 9603 0354 846, Matična številka: 5052998, ID št. za DDV: SI81509561

