RAZPIS ZA UPORABO SEMINARSKIH PROSTOROV MLADINSKEGA CENTRA
VELENJE (Efenkova 61a)
Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje (v nadaljevanju MC Velenje) objavlja razpis za uporabo svojih
seminarskih prostorov (v nadaljevanju razpis) in sicer treh dvoran v izmerah:
 1. dvorana: 10X8 metrov,
 2. dvorana: 10X12 metrov,
 3. dvorana: 10X10 metrov,
 Dvorane se pregradijo z lesenimi harmonika vrati in se lahko po potrebi združujejo (do velikosti 10X30 metrov).
Vse dvorane so multimedijsko podprte (projektor, platno, WiFi, možnost postavitve stolov in miz, ventilacija).
Dvorane so na voljo skozi cel dan, tudi v večernih urah, ko najemnik po končani uporabi prostore zaklene. MC Velenje si
pridržuje pravico do občasne prestavitve termina uporabe zaradi svojih dejavnosti in projektov. Termin se (ob danih
možnostih) lahko nadomesti z drugim.
ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS JE 4. SEPTEMBER 2015!
Prijavo je potrebno oddati v pisni obliki, priporočeno na pošto na naslov:
Mladinski center Velenje
Šaleška 3
3320 Velenje,
S pripisom »ne odpiraj: Razpis za uporabo seminarskih prostorov«.
Komisija prijav, oddanih po tem roku (4.9.2015, 23.59), ne bo upoštevala.
Rezultati razpisa bodo znani do 15. septembra 2015, prosilci bodo o rezultatih obveščeni pisno po pošti.
Nosilec razpisa je MC Velenje, v okviru katerega je sestavljena komisija, ki se bo z razpisom ukvarjala. Predsednik
komisije je Marko Pritržnik, prof., direktor in zakoniti zastopnik MC Velenje. Člani komisije so: Metka Rupreht, Dejan
Požegar in Janez Slivar.
Komisija bo pregledala vse v roku poslane vloge (zasedanje komisije in odpiranje prijav predvidoma 10.9.2015) in do
15.9.2015 o odločitvi pisno obvestila prosilce. S strani direktorja MC Velenje bo nato izdan sklep o uporabi seminarskih
prostorov, z najemniki pa bodo podpisane pogodbe o najemu, kjer bodo natančno dorečeni termini, dolžnosti in pravice
obeh podpisnikov vsake pogodbe.
Dvorane so primerne predvsem za mirne dejavnosti (predavanja, seminarji, tiskovne konference, predstavitve, okrogle
mize, ...), primerne so tudi za vadbo predvsem izraznih in nekaterih borilnih športov (aerobika, pilates, capoeira, aikido,
karate, ...) ter za različne delavnice. V poštev pridejo tudi druge vsebine, vendar bo o primernosti izvajanja vsebin v
seminarskih prostorih odločala komisija na zasedanju ob odpiranju prijav.
Prijava na razpis mora vsebovati:
 polno ime prijavitelja z osnovnimi in kontaktnimi podatki (pravna ali fizična oseba),
 opis dejavnosti, ki bi jo želel izvajati v seminarskih prostorih,
 opis potreb (katera dvorana/e, tehnične zahteve),
 opredelitev termina in dolžine posameznega terma in obdobja/trajanja najema (en želeni termin in vsi ostali
možni, oziroma sprejemljivi),
 približno število in profil deležnikov.

Prijavitelji na ta razpis imajo prednost pri izbiri termina (z upoštevanjem njihovih želja, oz. kompromisom se bo naredil
urnik uporabe, ostali, še prosti termini bodo na voljo občasnim interesentom za najem prostorov), pripada jim tudi
dodatni 10% popust pri najemnini prostorov. Vsi, na razpisu izbrani najemniki, bodo poklicani na sestanek (v začetku
oktobra), kjer se bodo terminsko uskladili.
Prednost pri izbiri in s tem možnost stalnega termina najema bodo imeli prijavitelji, ki na razpis prijavljajo redno, dlje
časa trajajočo dejavnost (dolgoročni najem istega termina).

Velenje, 29.7.2015

OBRAZEC
OPREDELITEV POTREB V SEMINARSKIH PROSTORIH
NAJEMNIK
Kontaktna oseba
Telefon (gsm)
E-pošta

POTREBE NAROČNIKA
OPIS DEJAVNOSTI

Število udeležencev

Do 20 oseb

20 – 60 oseb

60 – 100 oseb

Termin (dan) v tednu
Obdobje uporabe (npr. okt
– maj)
Ura pričetka uporabe
Ura zaključka uporabe
Tehnične potrebe
Št. Stolov:__________
Tabla: ________

Št. Miz: ___________________

Projektor:_________ Ozvočenje: __________

Ostalo (posebnosti postavitve,…):
____________________________________________________

Velenje, ____________ Podpis: ______________________

CENA NAJEMA SEMINARSKIH PROSTOROV:
SEMINARSKI PROSTOR

URNI NAJEM

PREDAVALNICA
DO 20 LJUDI

10 EUR

PREDAVALNICA
DO 60 LJUDI

15 EUR

PREDAVALNICA
DO 100 LJUDI
Cene so brez DDV.

20 EUR

