
 
 

 

  

 

KLUB HAMLET – SPLOŠNA PRAVILA DELOVANJA 

 

1. KLUB HAMLET 

1.1 Klub Hamlet je namenjen dijakom, ki jih poleg gledaliških predstav zanima gledališka umetnost 

v najširšem pomenu in si želijo novih znanj ter raziskovanja povezav med umetnostjo, 

zgodovino in aktualnimi družbenimi dogodki. 

1.2 Dijaki, ki imajo abonma Plus, avtomatično in brez doplačila postanejo člani Kluba Hamlet. Člani 

Kluba Hamlet pa lahko postanejo tudi dijaki, ki imajo v SNG Drama Ljubljana dijaški abonma in 

izpolnijo prijavnico ter plačajo letno članarino za Klub Hamlet. Za osebe, ki so mlajše od 18 let, 

je za vpis obvezno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.  

1.3 Dijaki se lahko včlanijo v Klub Hamlet tudi kot zaključena skupina pod vodstvom profesorja. 

1.4 Letna članarina za Klub Hamlet znaša 10 € in velja za tekočo gledališko sezono (september do 

avgust). Vplačilo lahko opravite neposredno pri blagajni SNG Drama Ljubljana ali na  

TRR SI56 0110 0603 0356 270, sklic na številko: tekoča sezona-024 (npr. za sezono 2022/23: 

202223-024). 

1.5 S podpisom pristopne izjave stranka potrdi, da: 

- 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 navaja na prijavnici 

z namenom delovanja Kluba Hamlet in neposrednega trženja (obveščanja o predstavah in 

drugih dogodkih v SNG Drama Ljubljana), 

- bo v 30 dneh pisno obvestila SNG Drama Ljubljana, če pride do spremembe osebnih 

podatkov, ki so navedeni na prijavnici. 

 

2. UGODNOSTI ČLANA KLUBA HAMLET 

S plačilom letne članarine pridobijo člani Kluba Hamlet naslednje ugodnosti: 

- pred ogledom vsake predstave iz dijaškega abonmaja prejmejo vabilo in kratko pisno 

pripravo na ogled, 

- za člane Kluba Hamlet organiziramo pogovore o predstavah dijaškega abonmaja ob sproti 

določenih terminih, pogovori potekajo v prostorih SNG Drama Ljubljana ali na šoli, če so 

člani zaključena šolska skupina, 

- prisotnost na vodenem ogledu zaodrja in dodatna gledališka srečanja in pogovore v Drami; 

termini bodo določeni sproti, vabila bodo člani prejeli po elektronski pošti, 

- vabilo na razgrnitev repertoarja za naslednjo sezono. 

 

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 9. 2022. 

Ljubljana, dne 1. 9. 2022 


