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PRIJAVNICA  
ZA LIKOVNO KOLONIJO IZOLA 2020 

Datum objave: 14. 2. 2020 

 
Ime in priimek: _______________________________________________________ 
 
 

Naslov: _____________________________________________________________ 
 

 

Tel. št.: ___________________________ e-pošta: __________________________ 
 
 

Član DU (PZDU): _____________________________________________________ 
 
Če bo prostor v hotelu, boste lahko s seboj povabili spremljevalko oz. spremljevalca, 

ki plača redno ceno storitev hotela Delfin. 

 

Podpis kandidatke/kandidata: __________________________________________ 
*Udeleženci, ki ste se že kdaj udeležili likovne kolonije ZDUS, izpolnite samo ime in priimek ter podpis. 

 
Pogoji za udeležbo: Udeleženci kolonije so članice in člani DU s poravnano 
članarino, ki jo izkažejo s člansko izkaznico. 
 
Kotizacija za udeležence: 83,00 € in turistična taksa (2 EUR/dan). Kotizacijo, ki 
delno krije stroške bivanja in prehrane, udeleženci poravnajo na recepciji hotela 
Delfin. Potne stroške si udeleženci krijejo sami. 
 
 
Doplačila: za enoposteljno sobo v primeru prostih kapacitet je doplačilo 12,00 EUR 
na osebo na dan in turistična taksa (2 EUR/dan) (po predhodnem povpraševanju v 
hotelu Delfin). 
 
Za nečlane/zunanje: Udeleženci likovniki, ki ne boste bivali v hotelu, prispevate za 
stroške organizacije in mentorstva kotizacijo v vrednosti 32,00 € (brez DDV). ZDUS 
vam bo za storitev izstavil račun (zvišan za DDV). Udeležencem iz Obale bo hotel 
zagotovil kosilo. Prijavite se s prijavnico in navedite, da ne boste bivali v hotelu. Prav 
tako boste od hotela prejeli eno slikarsko platno in vaša umetnina bo postala last 
ZDUS oz. hotel Delfina. 
 
Vsi udeleženci: Z izpolnjeno in podpisano prijavnico potrjujete, da ste seznanjeni 

in se strinjate, da bo vaša umetnina postala last ZDUS oz. Delfina. 

Hotel Delfin vsem udeležencem likovnikom (članom DU in zunanjim) zagotovi: 
- sponzoriranje nakupa slikarskih platen (velikost 50x60 ali 50x70). 
 
ZDUS bo organiziral dve razstavi: prvo v hotelu Delfin ob zaključku kolonije in drugo 
na Dnevih medgeneracijskega sožitja, ki bodo prvič potekala v organizacij ZDUS 
med 19. in 21. 5. 2020 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tri najboljša dela, 
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nastala na likovni koloniji, bodo nagrajena. Podelitev 
nagrad bo potekala na Dnevih medgeneracijskega sožitja. 
 
Po preteku roka za prijavo (31. 3. 2020) boste prijavljene kandidatke/kandidati na 
domač naslov ali po e-pošti prejeli urnik dela, navodila vodje in obvestilo mentorja o 
potrebnih materialih.  
 
V primeru vprašanj se obrnite na: 
Dijana Lukić – izvršna vodja projektov ZDUS 
dijana.lukic@zdus-zveza.si 
Kontakt: 01/62 05 481 ali 051 656 532 
 
 
 
   Ema Tibaut       Franc Gombač 
  vodja kolonije             predsednik Komisije za kulturo ZDUS 
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