KINOGLEDALIŠČE TOLMIN

CENIK
NAJEMA PROSTOROV IN OPREME TER IZVAJANJA STORITEV
1. PROSTORI:
1.1. GLAVNA DVORANA:
1.1.1. do 6 ur za brezplačno ali dobrodelno prireditev*
200,00 EUR
1.1.2. do 6 ur za plačljivo prireditev
200 EUR + 10 % inkasa nad 500 EUR**
1.1.2. vsaka nadaljnja ura za isto prireditev
30,00 EUR
1.1.3. predhodna vaja (do 4 ure v istem dnevu)
100,00 EUR
* brezplačna je tista prireditev, za katero organizator obiskovalcem ne zaračuna nobenega plačila v kakršnikoli obliki, dobrodelna prireditev pa je tista, za katero
organizator sicer obiskovalcem zaračuna, a inkaso v celoti nameni za točno določene dobrodelne namene in tudi nastopajoči ne prejmejo honorarja. O tem ali
prireditev ima takšen status odloči pooblaščena oseba upravljavca Kinogledališča.
** kot inkaso se šteje vsak prihodek, ki se ustvari v povezavi s to prireditvijo – vstopnina, kotizacija, prostovoljni prispevki, pobrani v času prireditve, prihodek od
prodanega blaga ali storitev v času najema dvorane. Najemnik dvorane je dolžan predložiti dokazila o vseh prihodkih povezanih s prireditvijo, sicer mu ZKŠM
zaračuna osnovni najem dvorane v višini 400,00 EUR.

1.2. GALERIJA KOT MALA DVORANA:
1.2.1. prireditev do 2 uri
1.2.2. vsaka nadaljnja ura za isto prireditev
1.3. MALA AVLA:
1.3.1. prireditev do 2 uri
1.3.2. vsaka nadaljnja ura za isto prireditev in za pogostitve

100,00 EUR
25,00 EUR
70,00 EUR
25,00 EUR

2. OPREMA:
Tehnična in druga oprema, ki se nahaja v Kinogledališču in z njo upravlja ZKŠM, se praviloma ne izposoja, razen klavirja,
projektorja in platna ter opreme za pogostitev (pulti, kozarci).
Cena izposoje klavirja je 50 EUR/prireditev, za mali projektor in platno 30,00 EUR/uro oz. 80,00 EUR/prireditev ali na dan,
za veliki projektor 50 EUR/ura oz. 100 EUR/dan, za uporabo pultov in kozarcev pa 25,00 EUR za prireditev.
Za izposojo opreme, ki je v lasti ZKD Tolmin, se je treba dogovoriti s pooblaščeno osebo ZKD Tolmin.

3. STORITVE:
Dodatne storitve v Kinogledališču, ki niso zajete v ceno osnovnega najema prostorov:

3. 1.
3. 2.
3. 3.
3. 4.

hostesa, biljeter, pomožni odrski delavec:
7,00 EUR/ura
dodatni tehnik za zvok, luči, sceno:
15,00 EUR/ura
tisk vstopnic za prireditev v KG ( do 300 vstopnic)
30,00 EUR
prodaja in tisk vstopnic za najemnika dvorane:
10 % neto inkasa, vendar
najmanj 30 in največ 120 EUR
3. 5. uglasitev klavirja Yamaha:
po računu hišnega uglaševalca

Opombe - pojasnila:
Najem dvorane, opreme in naročilo storitev se izvede s pomočjo naročilnice, na kateri so specificirane vse zahteve
naročnika. Naročilnica, izpolnjena in podpisana s strani naročnika ter potrjena s strani izvajalca šteje kot pogodba, je
pogoj, da dežurni tehnik v Kinogledališču izvede storitev in tudi osnova za izdajo računa. Obrazec naročilnice je Priloga
1 tega cenika.
V najem dvorane je všteta uporaba prostorov s sanitarijami, razpoložljive tonske, odrske in svetlobne tehnike v objektu,
stalna prisotnost enega tehnika/vzdrževalca Kinogledališča in čiščenje po prireditvi.
V ceno najema prostorov so vštete tudi promocijske storitve - napoved prireditve v mesečnem informatorju, na spletni
strani in FB portalu ter plakatnih mestih zavoda KŠM Tolmin.
V najem dvorane ni vključena pogostitev ali druženje izvajalcev/obiskovalcev po/pred prireditvijo. Pogostitev je možna
po predhodni najavi v Mali avli ali po dogovoru v drugih prostorih Kinogledališča in se obračuna kot storitev skladno s
cenikom.
Kadar organizator najame prostore Male avle ali Galerije istočasno oz. v neposredni vsebinski in časovni povezavi s
prireditvijo v glavni dvorani (pogostitev, razgovor z nastopajočimi...), se prostori le teh zaračunavajo po tarifi za nadaljnjo
uro pri isti prireditvi (25 EUR/ura), če pa se kateri od teh dveh prostorov uporablja izključno kot dodatni prostor za
namestitev nastopajočih v času prireditve v glavni dvorani, se najemnina ne zaračuna.
Vsako društvo, javni zavod, javni sklad ali druga neprofitna organizacija s sedežem v Občini Tolmin, ima za prireditev s
področja kulture, na kateri predstavlja svoj program (letni koncert, jubilejna prireditev itd…), enkrat v koledarskem letu
možnost brezplačne uporabe prostorov v Kinogledališču in se mu za to prireditev zaračuna le morebitna dodatna
oprema in storitve (nad osnovno ceno najema).
Pogoj za brezplačno uporabo prostora je, da izvajalci programa ne prejmejo plačila in se izkupiček od vstopnine ali
kotizacije oz. prodaje storitev ali izdelkov, nameni v celoti za dejavnost društva.
Vsem organizatorjem se za vsako peto prireditev, ki jo organizira v istem koledarskem letu prizna 20 % popust na
osnovno ceno prostorov (brez % od inkasa):
Za maksimalno pet prireditev v koledarskem letu, ki so izvedene na delovni dan in so namenjene osnovnošolski ali
srednješolski mladini, lahko direktor pri najemu prostorov odobri do 40 % popust, če se odvijajo v dopoldanskem času
in do 20 % popusta če se odvijajo popoldne. Popust ne velja za dodatne storitve in opremo.
Vsem organizatorjem s sedežem v Občini Tolmin in članom ZKD Tolmin se za prireditve, na katerih izvajajo pretežno
lasten program z izvajalci iz občine Tolmin, pri najemu prostorov za prireditve s področja kulture, prizna popust v višini
15 % na osnovno ceno prostorov (brez % od inkasa):
Pred premierno odrsko uprizoritvijo predstav lastne produkcije imajo neprofitne organizacije s sedežem v občini Tolmin
pravico do treh brezplačnih vaj na odru Kinogledališča ob asistenci enega tehnika. Termin vaj je treba uskladiti s
koordinatorjem kulturnih programov najmanj 7 dni pred izvedbo posamezne vaje.
Ceno najema prostorov za izjemne dogodke oz. prireditve (celodnevna ali večdnevna srečanja, festivali, simpoziji,
kongresi …) po potrebah najemnikov, lahko določi direktor Zavoda KŠM Tolmin v sodelovanju s strokovno službo, pri
čemer mora upoštevati ekonomiko poslovanja. V teh primerih se za prireditve sklene posebna pogodba.
V cenah ni vključen DDV, ki se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.
Cenik začne veljati s 1. 8. 2016.
Svet zavoda KŠM Tolmin je skladno s 4. členom pogodbe o upravljanju premoženja št. 478-0060/2016 h temu ceniku
dal soglasje na 6. seji, v torek, 12. 7. 2016.

