Prisrčno vas vabimo k vpisu abonmajev.
Tudi letos smo za abonente iz sezone 2019/20 pripravili predvpis.
Vsi tisti torej, ki ste že naši abonenti in si želite svoj sedež v naši dvorani zagotoviti na mestu kot doslej, lahko to storite na predvpisu Gledališkega, Glasbeno-plesnega in Briljantnega abonmaja, ki bo potekal
od vključno 27. avgusta do vključno 9. septembra 2019. V tem času
bo naša blagajna odprta od ponedeljka do petka od 10. do 12. in od 16.
do 18. ure, in tudi pred prireditvami, za katere se prodajajo vstopnice.
Od 10. septembra 2019 dalje pa je mogoč vpis tudi za nove abonente
naštetih abonmajev.
Vpisi v abonmaje se končajo s 4. oktobrom 2019.
URNIK BLAGAJNE v septembru:
Septembra 2019 bo naša blagajna odprta od ponedeljka do petka
od 10. do 12. in od 16. do 18. ure, in tudi uro pred prireditvami, za
katere se prodajajo vstopnice.
Telefonska številka blagajne: (05) 731 20 12.
Ob vpisu predložite, prosimo, PRIJAVNICO. Abonma se lahko plača v
več obrokih – kot je navedeno pri posameznem abonmaju. Prvi obrok
poravnate na blagajni Kosovelovega doma Sežana.
Abonmajev ni mogoče plačati z darilnimi boni.
Način plačila: z gotovino ali s karticami MasterCard, Visa, BA, Karanta
in Maestro.
Abonenti prejmete abonmajsko izkaznico. O točnih terminih posameznih predstav ter morebitnih spremembah predstav obveščamo abonente po elektronski pošti, telefonu, s sporočili SMS, izjemoma tudi po
pošti. Zato vas vljudno prosimo, da nam ob vpisu abonmaja zaupate naslednje podatke iz prijavnice: ime in priimek, naslov, telefonsko
številko, številko mobilnega telefona in naslov elektronske pošte. Kosovelov dom Sežana jamči za varovanje osebnih podatkov v skladu z
veljavnimi zakonskimi določili.
Pridržujemo si pravico do sprememb programa in terminov, o katerih
vas bomo obvestili pravočasno.
Abonmajski program sofinancira
Občina Sežana.

Druge pomembne informacije:
• Vstop v dvorano po začetku predstave ni več dovoljen, zato vas vljudno prosimo, da ne zamujate.
• Prosimo vas, da pred pričetkom predstave izključite prenosne telefone in druge zvočne naprave.
• Fotografiranje in snemanje predstav ni dovoljeno.
• Prosimo vas, da vrhnja oblačila, dežnike in pokrivala puščate v garderobi.
Pridržujemo si pravico do spremembe programov.
POPUSTI, UGODNOSTI in PREDNOSTI:
Pri vpisu dveh različnih abonmajev nudimo 20% popust (na vsak abonma).
Pri vpisu kateregakoli abonmaja imajo upokojenci, brezposelni in invalidi
10 % popusta.
Pri vpisu glasbeno-plesnega abonmaja imajo učenci in učitelji Glasbene
šole Sežana 50 % popusta.
Pri vpisu katerega koli abonmaja imajo študentje in dijaki 50 % popusta.
Abonenti tržaškega gledališča (Slovensko stalno gledališče Trst) imajo 10
evrov cenejši abonma (velja za Gledališki, Glasbeno-plesni in Briljantni
abonma) ob predložitvi abonmajske izkaznice.
Prav tako boste imeli abonenti Kosovelovega doma Sežana popust pri
vpisu v abonmaje Slovenskega stalnega gledališča Trst.
Člani OOZ Sežana imajo pri vpisu v Gledališki, Glasbeno-plesni ali Briljantni abonma 10 % popusta.
Popust uveljavite z osebnim dokumentom, upokojenci in brezposelni z
dokazilom o statusu, člani OOZ Sežana s kartico Mozaik podjetnih, invalidi z Evropsko kartico ugodnosti za invalide, študenti s študentsko
izkaznico ali potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto, dijaki z dijaško
izkaznico ali potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto, učenci in učitelji
Glasbene šole Sežana pa ob predložitvi izkaznice.
Popusti se ne seštevajo.
ABONENTI Gledališkega, Glasbeno-plesnega in Briljantnega abonmaja
si bodo lahko v sezoni 2019/20 brezplačno ogledali tri filme po izbiri.
ABONENTI Srečkinega abonmaja in njihovi SPREMLJEVALCI si bodo lahko brezplačno ogledali tri otroške oziroma mladinske filme.
Ob prevzemu vstopnic za filme je potrebno predložiti ABONMAJSKI
KARTONČEK.
ABONENTI vseh abonmajev imajo določene popuste tudi na drugih prireditvah v organizaciji Kosovelovega doma Sežana (ne velja za prireditve,
kjer gre za zunanjega organizatorja oz. najemnika doma) ob predložitvi
abonmajskega kartončka.
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ZAKAJ IMETI ABONMA? PREDNOSTI:
• vedno rezerviran sedež
• isti sedež kot lani ali drug po izbiri
• cenejši ogled predstav
• redno druženje s prijatelji
• obveščanje o datumih abonmajskih predstav in drugo obveščanje
• obveščanje o morebitnih spremembah programa (odpoved abonmajske predstave ipd.)
• popust za izvenabonmajske predstave (v organizaciji Kosovelovega
doma Sežana).

Informacije:
Ariana Pertinač, vodja vpisa abonmajev ter Nives Zadel in Mateja Metlika, tel. (05) 731 20 12 (v času odprtja blagajne).
MEDIJSKI SPONZOR:

V sezoni 2019/20 sodelujemo
s Pivovarno Pelicon,
ki ob abonmajskih dogodkih (za odrasle)
prevzema ponudbo pijač. Ponudba bo na
voljo v spodnji avli, čas odprtja
pa bo prilagojen času odprtja blagajne
v večernem času.
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