
 
 

KLUB HAMLET – PRISTOPNA IZJAVA (PRIJAVNICA) 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:  

Spol:   ženski       moški 

Naslov 
(ulica, hišna št., poštna št., kraj): 

 

E-pošta:  

Telefonska številka:  

GSM:  

Telefonska/GSM številka (staršev):  

E-pošta (staršev):  

 
Želim, da me o ugodnostih za člane Kluba Hamlet, o gledaliških predstavah ter drugih dogodkih in 

aktivnostih v SNG Drama Ljubljana obveščate:  po e-pošti   z običajno pošto. 

 

ZAUPAJTE NAM VAŠE NAVADE: 

Ali ste abonent SNG Drama Ljubljana?  da       ne 

Koliko let že obiskujete SNG Drama Ljubljana?  

Ali ste naročnik Gledališkega lista SNG Drama Ljubljana?  da       ne 

Kako pogosto obiskujete SNG Drama Ljubljana? 

 večkrat mesečno 

 nekajkrat letno 

 ne več kot enkrat letno 

 ne obiskujem 

Kako pogosto obiskujete kulturne dogodke in prireditve nasploh? 

 večkrat mesečno 

 nekajkrat letno 

 ne več kot enkrat letno 

 jih ne obiskujem 

Katere javne prireditve v SNG Drama obiskujete? 

 gledališke predstave 

 koncerti 

 drugi dogodki 

Obiskujete večinoma predstave na velikem odru ali v Mali drami? 
 veliki oder 

 Mala drama 

Ali poznate predstave Drama Laboratorija?  da       ne 

Zakaj radi obiskujete SNG Drama Ljubljana, kaj vam je všeč? 

 
Kaj v SNG Drama Ljubljana pogrešate oz. kaj vam ni všeč? 

 
Česa bi si želeli več? 

 

 
 
_________________  _________________   _____________________ 
Datum    Podpis     Podpis staršev/skrbnikov 

(za člane, ki so mlajši od 18 let) 
 

Izjavljam, da so navedeni podatki resnični in dovoljujem njihovo uporabo za namene delovanja Kluba Hamlet, za obveščanje o gledaliških 
predstavah ter drugih dogodkih in aktivnostih v SNG Drama Ljubljana. S podpisom potrjujem, da se strinjam s Splošnimi pravili delovanja 

Kluba Hamlet in se zavezujem, da jih bom spoštoval/-a. Nadalje potrjujem, da sem seznanjen/-a z možnostjo odjave članstva v Klubu 
Hamlet. 

Prijavnico lahko oddate na blagajni SNG Drama Ljubljana ali po pošti na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana. 

Prijavnica je veljavna z vplačilom članarine za tekočo sezono, ki znaša 10 €. Vplačilo lahko opravite neposredno na blagajni SNG Drama 
Ljubljana ali na TRR SI56 0110 0603 0356 270, sklic na številko: tekoča sezona-024 (npr. za sezono 2016/17: 201617-024). Po vplačilu prve 

članarine vam bomo poslali člansko izkaznico. 

Vsi osebni podatki bodo obravnavani zaupno, v skladu z zakonodajo in bodo namenjeni izključno interni uporabi SNG Drama Ljubljana. 



 
 

Zakaj radi obiskujete SNG Drama Ljubljana, kaj vam je všeč? 

 

Kaj v SNG Drama Ljubljana pogrešate oz. kaj vam ni všeč? 

 

Česa bi si želeli več? 

 

 


