
 

1. do 3. oktober 

2018  

Cankarjev dom 

Ljubljana 

Prijavnico pošljite: 

Proevent d. o. o. 

Dunajska cesta 10, p. p. 3558 

SI-1000 Ljubljana 

Faks: 01 300 32 07 

Več informacij:  

Vanja Sitar 

T: 01 300 32 04 

E: vanja.sitar@proevent.si  

 

PRIJAVA ZA ODPRTI ODER 
PRVI ROK ZA PRIJAVO: 20. april 2018 I ZADNJI ROK ZA PRIJAVO 13. julij 2018 

 

A PODATKI ZA OBVEŠČANJE 

Kontaktna oseba:  

Funkcija kontaktne osebe:  

Poštni naslov za obveščanje:  

(ime in priimek ali organizacija, ulica,  

poštna številka, kraj) 
 

GSM kontaktne osebe:  

E-pošta kontaktne osebe:  

 

B PODATKI O PROGRAMU 

Ime skupine:  

Naslov nastopa:  

Naziv organizacije:  

 (ime skupine, naslov nastopa in naziv organizacije kot želite, da so objavljeni v katalogu 

prireditve) 
Kratek napoved nastopa in 

skupine: 
(za moderatorja) 

 

 

 

  

  

  

Reference skupine:  

  

  

Podrobnosti nastopa: Vrsta • pevski Nastop je  • starejšim 
(obkrožite) nastopa: • glasbeni namenjen: • otrokom 

  • gledališki  • medgenerac. 

 Želen datum • 1.10. (pon) Želena ura • 9.00–12.00 

 izvedbe • 2.10. (tor) izvedbe • 12.00–15.00 

 programa: • 3.10.  (sre) programa: • 15.00–18.00 

       

Dolžina nastopa:  Št. nastopajočih:  

    
(največ 15 min) Če želite pripraviti daljši nastop, se oglasite koordinatorki programa (kontakt na vrhu 

strani). Za pripravo na odru imate na voljo največ 5 minut. Če zaradi kakršnega koli 

razloga potrebujete več časa za pripravo, to prosim sporočite koordinatorki programa 

(kontakt na vrhu strani.) 

Tehnična oprema, ki jo   

potrebujete za nastop:  

Tehnični material, ki ga   

prinesete s seboj:  
(CD, USB-ključ, scena)  

C ŽIG IN PODPIS 

S podpisom in žigom sodelujoči jamči za točnost podatkov in hkrati potrjuje priložene pogoje 

nastopa ter jih nepreklicno in izključno priznava in sprejema. Prosimo, da PRIJAVO ZA ODPRTI ODER 

izpolnite čitljivo ter jo žigosano in podpisano pošljete na naslov Proevent d. o. o., Dunajska cesta 

10, p. p. 3558, 1000 Ljubljana s pripisom za 18. F3ŽO ali prek faksa 01 300 32 07.  

 

Podpis odg.osebe: _____________ ŽIG: _______________ Kraj in datum: ______________________ 
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POGOJI NASTOPA NA ODPRTEM ODRU 18. F3ŽO 

1. Plačilo nastopa 

Organizacijam, katerih dejavnosti ne prinaša dohodka od storitev ali prodaje in so registrirane skladno z doložili Zakona o društvih, ter 

šolam in vrtcem nudimo 15-minuten nastop na odprtem odru brezplačno. Nastop financirajo partnerji in pokrovitelji 18. Festivala za 

tretje življenjsko obdobje. Ostali sodelujoči zakupite termin za nastop po ceniku 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki ga 

najdete v Vabilu k sodelovanju, razen kadar je z organizatorjem dogovorjeno drugače.  

2. Roki za prijavo in določitev termina nastopa 

Prijavite se lahko najkasneje do 13. julija 2018. Prijave, prejete do 20. aprila 2018 bodo imele prednost pri umestitvi in usklajevanju 

termina za nastop. V primeru prevelikega števila prijavljenih bodo imele prednost prijave skupin v medgeneracijski sestavi ali nastopa 

z medgeneracijsko tematiko, reference nastopajoče skupine in plačniki.  

Prijavljeni, ki bodo v program uvrščeni v prvem krogu bodo obvestilo prejeli do 25. avgusta 2018. Prijavljeni, ki bodo v program 

uvrščeni v drugem krogu in tisti, ki bodo uvrščeni na čakalno listo bodo obvestilo prejeli do 14. septembra 2018.  

Organizator si pridržuje pravico, da nastope na odprtem odru vsebinsko umesti in terminsko razporedi, kot se mu zdi najbolj smiselno 

v najboljšem interesu prireditve. 

3. Najava nastopa v gradivih festivala 

Zadnji rok za oddajo točnih podatkov o nastopu na odprtem odru, ki jih bo organizator uporabil za najavo programa v gradivih 

festivala, je 13. julij 2018. V kolikor do tega datuma ne sporočite morebitnih sprememb, bo organizator upošteval podatke, oddane 

ob prijavi. 

 

 

 

 

Soorganizatorja 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje:  

 

 
 

 

 

    

 


