
 

Klub Hamlet – Splošna pravila delovanja  stran: 1 od 4 

 
KLUB HAMLET – SPLOŠNA PRAVILA DELOVANJA 

 
 

1. DRAMA KLUB 

1.1 »Klub Hamlet« je namenjen dijakom, ki jih poleg ogleda gledaliških predstav zanimajo 
uprizoritvene umetnosti v najširšem pomenu in si želijo novih spoznanj, raziskovanja povezav med 
umetnostjo, zgodovino in aktualnimi družbenimi dogodki. SNG Drama Ljubljana kot osrednje 
dramsko gledališče v Republiki Sloveniji z različnimi široko dostopnimi programskimi vsebinami, ki 
so za člane Kluba Hamlet še posebej ugodne, odpira nove možnosti za pridobivanje novih vedenj 
in znanj, osebni angažma in aktivno sodelovanje zainteresiranih dijakov s ciljem kulturno-
umetnostne vzgoje in vpliva na kvalitetno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

1.2 »Član Kluba Hamlet« (v nadaljevanju: član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki izpolni 
pristopno izjavo (prijavnico) in plača letno članarino, če ni s temi pravili določeno drugače. Za 
osebe, ki so mlajše od 18 let, je za včlanitev obvezno pisno soglasje staršev ali zakonitih 
zastopnikov. Članstvo v klubu velja do preklica. Član lahko ugodnosti Drama Kluba koristi ob 
pogoju, da ima plačano letno članarino. 

1.3 Letna članarina za Klub Hamlet znaša 10 € in velja za tekočo gledališko sezono (september do 
avgust). 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 članarine za prvo sezono vam bomo poslali člansko izkaznico (kartica Klub Hamlet). 

1.4 Član je imetnik kartice Klub Hamlet z identifikacijsko številko člana. 

2. SPLOŠNA PRAVILA KARTICE KLUB HAMLET 

2.1 Izdajatelj in lastnik kartice Drama Klub je SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana. 

2.2 Za pridobitev in uporabo kartice Klub Hamlet veljajo Splošna pravila delovanja Kluba Hamlet. 
Splošna pravila delovanja so objavljena na spletni strani www.drama.si in so dostopna tudi na 
blagajni SNG Drama Ljubljana in pri hostesni službi. 

2.3 S kartico Klub Hamlet se član identificira na dogodkih SNG Drama Ljubljana in jo uporablja pri 
uveljavljanju drugih ugodnosti za člane. 

2.4 Kartico Klub Hamlet prejme vsak član, ki izpolnjeno pristopno izjavo odda na blagajni SNG Drama 
Ljubljana oziroma jo pošlje po pošti in poravna letno članarino, če je predpisana za članstvo v 
klubu. Kartica Klub Hamlet ni prenosljiva. 

2.5 Kartica Klub Hamlet velja do pisnega preklica člana (ob pogoju, da ima plačano letno članarino) ali 
izdajatelja. 

3. POSTOPEK PRIDOBITVE KARTICE KLUB HAMLET 

3.1 Pristopna izjava (prijavnica) 

3.1.1 Pristopna izjava (prijavnica) je pristopni obrazec, ki ga prevzamete v fizični obliki na blagajni 
SNG Drama Ljubljana ali pri hostesni službi, kot tudi obrazec, ki je objavljen na spletni strani 
www.drama.si in ga natisnete sami. 

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

3.1.3 Izpolnjene in podpisane pristopne izjave se računalniško obdelajo in arhivirajo v skladu z 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in internimi akti 
SNG Drama Ljubljana. 

3.1.4 S podpisom pristopne izjave stranka potrdi, da: 
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- je seznanjena s pogoji članstva v Klubu Hamlet, da jih v celoti sprejema in se obvezuje, 
da jih bo spoštovala, 

- dovoli SNG Drama Ljubljana, da obdeluje njene osebne podatke, ki jih posreduje na 
prijavnici z namenom delovanja Kluba Hamlet in neposrednega trženja (obveščanje o 
gledaliških predstavah ter drugih dogodkih in aktivnostih v SNG Drama Ljubljana), 

- je seznanjena z možnostjo, da lahko kadarkoli pisno prekliče pristopnico in od SNG 
Drama Ljubljana zahteva, da preneha obdelovati posredovane osebne podatke oziroma 
se odjavi od prejemanja obvestil. 

3.2 Kartica Klub Hamlet 

3.2.1 Po oddaji pristopne izjave in plačilu članarine za prvo sezono (če je plačilo članarine določeno 
s temi splošnimi pogoji) član prejme potrdilo o včlanitvi v Klub Hamlet, informacije o 
ugodnostih za člane in klubsko kartico z identifikacijsko številko člana. 

3.2.2 SNG Drama Ljubljana ne prevzema odgovornosti za uporabo kartice. 

3.2.3 SNG Drama Ljubljana, kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe kartice in ni 
dolžna preverjati identitete imetnika kartice. 

3.2.4 Če je kartica članu na kakršenkoli način odtujena, SNG Drama Ljubljana ne prevzema 
odgovornosti za koriščenje ugodnosti s strani tretjih oseb. 

3.2.5 Za izdelavo duplikata kartice je član dolžan poravnati stroške izdelave in pošiljanja. 

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

4.1 SNG Drama Ljubljana posredovane osebne podatke iz prijavnice preveri, če so resnični in točni 
ter jih elektronsko obdela. Posredovani osebni podatki so namenjeni izključno interni uporabi SNG 
Drama Ljubljana za namen delovanja Kluba Hamlet in neposrednega trženja (obveščanje o 
gledaliških predstavah ter drugih dogodkih in aktivnostih v SNG Drama Ljubljana). 

4.2 SNG Drama Ljubljana, kot upravljavec osebnih podatkov le-te obravnava zaupno, v skladu z 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov, in v skladu z 
internimi akti SNG Drama Ljubljana. 

4.3 Član lahko kadarkoli pisno zahteva, da SNG Drama Ljubljana trajno ali začasno preneha 
uporabljati oziroma obdelovati njegove osebne podatke za namene, ki so določeni s temi 
splošnimi pogoji. Zahtevo za prenehanje uporabe oziroma obdelave podatkov član pošlje po pošti 
na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov 
klub@drama.si. Za ta namen lahko član uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani 
www.drama.si, v fizični obliki pa je dostopen na blagajni SNG Drama Ljubljana. 

4.4 SNG Drama Ljubljana bo v 15 dneh od prejema pisne zahteve člana prenehala uporabljati 
oziroma obdelovati njegove osebne podatke za potrebe obveščanja o delovanju Kluba Hamlet in 
neposrednega trženja in v roku nadaljnjih 5 dni o tem obvestila člana na enak način, kot je prejela 
njegovo zahtevo, tj. z dopisom poslanim z običajno pošto ali po e-pošti. 

4.5 Članu, ki zahteva, da se njegovi osebni podatki trajno prenehajo uporabljati oziroma obdelovati, 
preneha članstvo v klubu in mora vrniti kartico Klub Hamlet, kar pomeni, da ne more koristiti 
ugodnosti, ki so namenjene članom Kluba Hamlet. Že vplačane članarine za tekočo gledališko 
sezono v primeru prenehanja članstva SNG Drama Ljubljana ne vrača. 

5. DOLŽNOSTI ČLANA OZ. IMETNIKA KARTICE KLUB HAMLET 

5.1 S kartico Klub Hamlet se član identificira na dogodkih SNG Drama Ljubljana in jo uporablja pri 
uveljavljanju drugih ugodnosti za člane. 

5.2 V skladu s posebnimi navodili SNG Drama Ljubljana, ki izhajajo iz vsakokratnega vabila na 
dogodek, mora član svojo udeležbo na dogodku predhodno potrditi. 

5.3 Če je zaradi organizacije dogodka treba prevzeti brezplačno vstopnico, se član na blagajni SNG 
Drama Ljubljana identificira s člansko izkaznico in prevzame vstopnico. 

5.4 Član je dolžan spoštovati splošna pravila delovanja Kluba Hamlet. 
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5.5 Član je dolžan plačati letno članarino, sicer ne more koristiti ugodnosti za člane. 

5.6 Če se spremenijo osebni podatki člana, ki jih je navedel v prijavnici, je dolžan v 30 dneh od 
nastale spremembe pisno obvestiti SNG Drama Ljubljana o nastalih spremembah. Spremembe 
član sporoči z dopisom, poslanim po pošti na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 
Ljubljana ali po e-pošti na naslov klub@drama.si. Za ta namen lahko uporabi obrazec, ki je 
objavljen na spletni strani www.drama.si, v fizični obliki pa je dostopen na blagajni SNG Drama 
Ljubljana in pri hostesni službi. 

5.7 Spremenjene podatke bo SNG Drama Ljubljana upoštevala najkasneje v roku 15 dni. SNG Drama 
Ljubljana ne odgovarja za škodo ali nepravočasno obveščanje člana, ki bi nastala zaradi 
spremembe ali napačnih osebnih podatkov člana, s katerimi razpolaga. 

5.8 Član se je dolžan identificirati z osebnim dokumentom, če tako zahteva predstavnik SNG Drama 
Ljubljana. 

6. UGODNOSTI ČLANA KLUBA HAMLET 

6.1 S plačilom letne članarine pridobijo člani kluba Hamlet pravico do naslednjih ugodnosti: 

 Prejemanje mesečnega sporeda, v katerem so označene posebne ugodnosti in vabil na 
različne dogodke v SNG Drama Ljubljana. 

 Deset odstotni popust pri nakupu vstopnic za koncerte Drama Akustika. 

 Prisostvovanje razgrnitvi repertoarja za naslednjo sezono. 

 Brezplačen vodeni ogled zaodrja ob določenih terminih. 

 Brezplačna udeležba na dogodkih Družabno in družbeno. Za vsako od uprizoritev 
vključenih v Dijaški abonma bomo pripravili pogovor z ustvarjalci. 

 Brezplačen vodni ogled Slovenskega gledališkega muzeja v Ljubljani. 

 Vabila na novinarske konference in nekatere generalke. 

 Mesečna klubska srečanja. 
 
 

7. PRENEHANJE ČLANSTVA V DRAMA KLUB 

7.1 Član lahko kadarkoli s pisno izjavo zahteva, da njegovo članstvo v klubu preneha. Zahtevo o 
prenehanju članstva se sporoči z dopisom, poslanim po pošti na naslov SNG Drama Ljubljana, 
Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov klub@drama.si. Za ta namen lahko član 
uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani www.drama.si, v fizični obliki pa je dostopen na 
blagajni SNG Drama Ljubljana in pri hostesni službi. 

7.2 Ob izstopu iz Kluba Hamlet mora član vrniti člansko izkaznico, kar pomeni, da ne more koristiti 
ugodnosti, ki so namenjene članom Kluba Hamlet. Že vplačane članarine za tekočo gledališko 
sezono v primeru prenehanja članstva SNG Drama Ljubljana ne vrača. 

7.3 Na podlagi pisne zahteve o prenehanju članstva bo SNG Drama Ljubljana v 15 dneh od prejema 
zahteve anonimizirala podatke na kartici Klub Hamlet in prenehala uporabljati oziroma obdelovati 
osebne podatke člana in v nadaljnjih 5 dneh o tem obvestila člana. 

7.4 Članstvo v Klubu Hamlet preneha na zahtevo SNG Drama Ljubljana, če član krši splošna pravila 
delovanja Kluba Hamlet. 

8. PRAVNA ZAŠČITA 

8.1 SNG Drama Ljubljana ima pravico spremeniti Splošna pravila delovanja Kluba Hamlet. Vse 
spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.drama.si in bodo dostopne tudi na 
blagajni SNG Drama Ljubljana ter pri hostesni službi. Če član Kluba Hamlet uporablja kartico tudi 
po objavljenih spremembah, se razume, da je o njih obveščen in da se z njimi strinja. 

8.2 Morebitne spore med članom Kluba Hamlet in SNG Drama Ljubljana bosta pogodbenika reševala 
sporazumno, če to ne bo mogoče pa se za rešitev spora določi stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

mailto:klub@drama.si
http://www.drama.si/
mailto:klub@drama.si
http://www.drama.si/
http://www.drama.si/


Klub Hamlet – Splošna pravila delovanja  stran: 4 od 4 

 
Ti splošni pogoji veljajo od 1. 6. 2019 dalje do spremembe oziroma preklica. 
 
 
Ljubljana, dne 1. 6. 2019 


