Vloga za uporabo prostorov v Knjižnici Brežice
(Dvorane Savice Zorko in E-učilnica z računalniško opremo)
Podatki o uporabniku
Ime in priimek / Naziv uporabnika
Naslov / Sedež
Davčna številka

Davčni zavezanec:

DA

NE

Matična številka
Ime in priimek odgovorne osebe
Ime in priimek kontaktne osebe
Kontaktna oseba – telefonska številka

E-pošta:

Potreben prostor
o Dvorana Savice Zorko
o E-učilnica z računalniško opremo
Tip uporabnika
o Nepridobitni namen (nepridobitna dejavnost izvajalcev: posamezniki, društva, javni
zavodi in druge ustanove)
o Pridobitni namen (izvajalec, ki opravlja prodajo blaga in storitev na trgu)
Naziv dogodka:__________________________________________________________________
Namen uporabe (vsebina, ciljna publika):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Datum: ________________________________________________________________________
Čas uporabe prostorov: __________________________________________________________
Vstopnina: _____________________________________________________________________
Ali želite organizirati dogodek v sodelovanju z knjižnico?

DA

NE

Zakaj? Utemeljite.________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: Kristijan Benkoč, kristijan.benkoc@knjiznica-brezice.si, 051 883 893.

Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice, DŠ:60519690, podračun pri UJP Krško: SI56 0120 9603 0370 135

Želite tudi oglaševanje s strani Knjižnice Brežice:

DA

NE

Če da, na kateri način (obkrožite): oglasna tabla, facebook, e-mail baza knjižnice
Pri uporabi prostora želimo uporabiti naslednjo opremo:
o Dvorana Savice Zorko
 število stolov (max. 150):________
 projektor: DA NE
 ozvočenje: DA NE število mikrofonov (največ 4):_________
 tabla z listi in flomastri: DA NE
o E-učilnica z računalniško opremo
 število računalnikov (največ 10):__________
 število stolov (največ 30):________
 projektor: DA NE
 tabla z listi in flomastri: DA NE
Odgovornost
Uporabnik se obvezuje, da bo upošteval navodila za skrbno rabo uporabljenih prostorov.
Uporabnik bo storil vse potrebno, da se z uporabo prostorov ne bo povzročila škoda
uporabodajalcu in ne bo motena njegova dejavnost. Morebitno škodo bo poravnal v roku
8 dni po nastali škodi. Uporabnik mora biti polnoleten. Uporabodajalec ima pravico
odpovedati uporabo dvorane za opravljanje svoje dejavnosti v roku 14 dni pred dnevom
najema.
Datum in kraj vloge:__________
Ime in priimek, podpis vložnika:______________________
S podpisom potrjujem polnoletnost in resničnost podatkov. Soglašam, da se moji osebni podatki shranijo, obdelajo in
uporabijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004 s spremembami). Knjižnica
Brežice se zavezuje, da bo podatke uporabljala samo za aktivnosti, ki izhajajo iz uporabe prostorov Knjižnice Brežice.

________________________________________________________________________________
Izpolni Knjižnica Brežice
Vloga prejeta dne:___________________
Zahtevani prostor je prost: DA

NE

Vloga odobrena dne:_________________
Vloga zavrnjena dne:_________________
Cena uporabnine na uro:___________________
_____________________________
(žig in podpis odgovorne osebe)
Kontaktna oseba: Kristijan Benkoč, kristijan.benkoc@knjiznica-brezice.si, 051 883 893.

Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice, DŠ:60519690, podračun pri UJP Krško: SI56 0120 9603 0370 135

