Prisrčno vas vabimo k vpisu abonmajev.
Sedežni redi so povsem spremenjeni in prilagojeni trenutnim razmeram in ukrepom. PROSIMO ZA RAZUMEVANJE in POTRPLJENJE v trenutnih razmerah.
Skupaj lahko sedita največ po dve osebi iz iste skupnosti oz. družine
in takih sedežev je na voljo omejeno.
Za Gledališki abonma je na voljo 33 dvojnih sedežev (66 sedežev) in
54 posameznih sedežev. Skupaj je na voljo 120 sedežev.
Za Glasbeno-plesni abonma je na voljo 32 dvojnih sedežev (64 sedežev) in 53 posameznih. Skupaj je na voljo 117 sedežev.
Tudi letos smo za abonente iz sezone 2019/20 pripravili predvpis.
Vsi tisti, torej, ki ste že naši abonenti, ste vabljeni na predvpis, ki bo
potekal od vključno 19. oktobra do vključno 3. novembra 2020. V
tem času bo naša blagajna za vpis v abonmaje odprta od ponedeljka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure.
Od 4. novembra 2020 dalje pa je v naštete abonmaje mogoč vpis
tudi za nove abonente.
Vpisi v abonmaje se končajo s 13. novembrom 2020.
URNIK BLAGAJNE:
V času vpisa v abonmaje bo za vpisovanje naša blagajna odprta
od ponedeljka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure.
Telefonska številka blagajne: (05) 731 20 12.
Ob vpisu predložite, prosimo, PRIJAVNICO.
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 s
prijavnico zaupate naslednje podatke: 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.
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.
• Dežnike, prosimo, puščajte v avli oz. pri garderobi.
• Garderoba do nadaljnjega ne bo v uporabi.
• Zaradi trenutnih ukrepov prosimo, da prihajate pravočasno, saj je
pred vstopom v avlo potrebno razkužiti roke.
• Svoje ravnanje, prosimo, prilagodite ukrepom za preprečevanje širjenje okužbe z novim koronskim virusom in upoštevajte vsa navodila, ki vam jih bodisi pošljemo vnaprej, bodisi vam jih posredujejo
zaposleni oz. plakati pred vhodom oz. v stavbi.
Pridržujemo si pravico do spremembe programov.
POPUSTI, UGODNOSTI in PREDNOSTI:
Pri vpisu Glasbeno-plesnega abonmaja imajo učenci in učitelji Glasbene šole Sežana 50 % popusta.
Pri vpisu katerega koli abonmaja imajo invalidi, študentje in dijaki 50
% popusta.
Popust uveljavite z osebnim dokumentom, 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 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.

16

Abonenti gledališč v Trstu, Kopru in Novi Gorici (Slovensko stalno gledališče Trst, Gledališče Koper in SNG Nova Gorica) imajo 10% popust
na posamezen abonma ob predložitvi abonmajske izkaznice.
Prav tako imate abonenti Kosovelovega doma Sežana popust pri
vstopnicah teh gledališč, vendar le ob vnaprejšnji rezervaciji oz. najavi
in predložitvi izkaznice.
V primeru neizvedenega programa zaradi odpovedi gledališč ali izrednih
razmer, bomo vračali znesek 12 EUR na posamezno predstavo/dogodek (oziroma sorazmerno glede na popuste pri nakupu abonmaja).
VNAPREJ SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA RAZUMEVANJE!
Informacije:
Ariana Pertinač, vodja vpisa abonmajev ter Nives Zadel in Helena
Čehovin Gerželj, tel. (05) 731 20 12 (v času odprtja blagajne).

MEDIJSKI SPONZOR:
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