OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

VLOGA
ZA UPORABO/NAJEM PROSTOROV V KULTURNEM DOMU APAČE
(VLOGA VELJA KOT NAROČILNICA)
Podatki o uporabniku:
___________________________________________________________________________________________________
(uporabnik-pravna oz. fizična oseba)

___________________________________________________________________________________________________
(naslov)

___________________________________________________________________________________________________
(pošta)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

☐ DA

Zavezanec za obračun DDV:

☐ NE

(ID za DDV obvezno)

___________________________________________________________________________________________________
(Kontaktna oseba)

___________________________________________________________________________________________________
(Telefonska številka)

___________________________________________________________________________________________________
(E-pošta)

Podatki o javni prireditvi
Naslov dogodka: ___________________________________________________________________________
Datum najema: _____________________________________________________________________________
Ura najema: od: ___________________________________ do: ____________________________________

☐ DA

Vstopnina (ustrezno označi):

☐ NE

Najem prostora (ustrezno vpiši in obkroži):
Prostor

Kulturna dvorana
Večnamenski prostor
Medgeneracijski prostor
Računalniška učilnica

Kapaciteta

Št. oseb

Najem

(vpiši)

(ustrezno obkroži)

200
40
20
5

DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE

Uporaba objekta vključuje prostore in osnovno opremo. Ozvočenje ni vključeno v ceno uporabe in se
plača posebej upravljalcu avdio video opreme Kulturnega doma.
Za plačljive dogodke se plačuje uporaba/najemnina po ceniku!
Podpisani zagotavljam, da bom poskrbel, da na objektu in na inventarju ne bo nastala materialna oz.
kakršnakoli druga škoda. Seznanjen sem z določili Zakona o javnih zbiranjih in sicer, da bom prireditev
prijavil na Policijski postaji v roku 5 dni pred izvedbo javne prireditve.
Kraj in datum: _______________________

Žig:

__________________________
(podpis vložnika)

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.

