INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE SEMINARJA
DANC`S PIRAN 2017
Spoštovani udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja DANCS-PIRAN
2017!
Veseli nas, da ste se odločili za udeležbo seminarja in preživljanje tedna ali dveh v
družbi baletne in plesne umetnosti!
Za tiste udeležence seminarja, ki bivate v Dancs centru, je prihod v Dancs center
mogoč dan pred začetkom seminarja, to je v nedeljo, 23. 7. 2017, v popoldanskem
času. Sprejem v Dancs center je mogoč med 15. in 20. uro. Če se iz upravičenega
razloga v Dancs centru ne morete zglasiti do 20. ure ali v Piran prispete prej kot
23. 7. 2017, nam to prosim sporočite po elektronski pošti na naslov
dancs.piran@gmail.com.
Udeleženci, ki ne bivate v Dancs centru, se prvi dan posameznega tedna (24.7. ali
31.7.) zglasite na skupnem sestanku, ki bo ob 9.15 v Veliki baletni dvorani Dancs
centra.
Zemljevid, na katerem je označena pot do Dancs centra:

PRIJAVA:
V Dancs center se prijavite na recepciji OŠ Cirila Kosmača Piran, vhod skozi stranska
vrata.
Ob prijavi priložite:
- Voucher, ki ga boste prejeli po elektronski pošti;
- s strani starša ali skrbnika podpisan izpolnjen Podatkovni formular, ki ga
predčasno pošljete po elektronski poti.
Ob prijavi boste prejeli:
- izkaznico s svojimi osebnimi podatki;
- posteljnino, ki jo morate ob odhodu vrniti – za tiste, ki bivate v Dancs centru.
Zaradi zagotavljanja varnosti je vstop v Dancs center dovoljen izključno z izkaznico!
Morebitno izgubo izkaznice ste dolžni nemudoma prijaviti dežurni službi v Dancs
centru!

PRAVILA BIVANJA V DANCS CENTRU:
Hišni red:
1. Stanovalci so dolžni uporabljati sobe in skupne prostore v skladu z njihovim
namenom ter varovati domsko premoženje pred okvarami in zlorabami.
2. Pri uporabi sob in skupnih prostorov morajo stanovalci ravnati v smislu
dobrega gospodarja, zlasti so dolžni:
- redno skrbeti za red in čistočo v sobah ter paziti na čistočo v skupnih
prostorih, kopalnicah, sanitarijah, baletnih dvoranah in jedilnici,
- pravilno uporabljati in varovati pred okvarami vodovodne, električne,
ogrevalne in druge instalacije ter naprave v sobah in skupnih prostorih,
- varčno uporabljati vodo in električno energijo,
- takoj prijaviti dežurnemu ali recepciji Dancs centra vsakršno okvaro v sobi ali
v skupnih prostorih.
3. Udeleženec, ki namerno poškoduje inventar, bo nosil stroške popravila.
4. Stanovalci so se dolžni vesti tako, da spoštujejo zasebnost in svobodo drugih
ter da ne motijo ostalih stanovalcev pri delu in počitku.
5. V centru morata biti red in mir, zato je prepovedano:
- razgrajanje, ropotanje, kričanje in preglasna uporaba radijskih in drugih
akustičnih sredstev, zlasti med 22. uro zvečer in 7. uro zjutraj;

-

prirejanje zabav v sobah in skupnih prostorih;
spuščanje neznanih oseb v center in v sobe;
prikrivanje neprijavljenih oseb.

6. Nočni mir je od 22.00–7.00 ure.
7. V Dancs center je strogo prepovedano vnašanje alkoholnih pijač in drugih
škodljivih ter neprimernih stimulansov;
8. V vseh prostorih in teritorialnem radiju Dancs centra je kajenje strogo
prepovedano. Dovoljeno je le na zato določenih mestih izven centra.
Vsakršna kršitev strogih prepovedi se kaznuje z odpovedjo gostoljubnosti.
9. Urniki poteka seminarja in obedov so objavljeni na oglasnih deskah Dancs
centra.
10. Mladoletnim osebam, ki bivajo v Dancs centru, je strogo prepovedano
samovoljno zapuščanje Dancs centra! Center lahko zapustijo samo v
spremstvu odgovorne osebe in ob predhodnem dogovoru, razen če starši
oziroma skrbnik podajo pisno dovoljenje.
V času seminarja bo v Piranu potekal Poletni festival Piran, na katerem se bo zvrstilo
več baletnih, plesnih in glasbenih dogodkov. Udeleženci seminarja bodo organizirano
(mladoletne osebe v spremstvu odgovorne osebe) obiskovali dogodke.
Dancs center ne zagotavlja:
- brisač;
- copat;
- pribora za osebno higieno.
Organizator NE prevzema odgovornosti za kraje osebnih predmetov udeležencev
seminarja. V primeru kraje so jo udeleženci dolžni sporočiti dežurnemu, ki bo
posredoval prijavo na policijsko postajo.
Dancs center je potrebno zapustiti najkasneje dan po zaključku seminarja.
Odhod je potrebno sporočiti odgovorni osebi na recepciji.
Ob odhodu je potrebno predložiti izkaznico, ki se primerno označi.
Ob odhodu so udeleženci seminarja, ki bivajo v Dancs centru, dolžni odgovorni osebi
na recepciji vrniti posteljnino.
Če morate zaradi voznih redov prevoznikov iz Pirana odpotovati kasneje kot dan po
zaključku seminarja, vas vljudno prosimo, da nam to sporočite.

V Piran ni mogoče vstopati z avtomobilom. Od garažne hiše do Tartinijevega trga
(končna postaja) vozi brezplačen avtobus vsakih 15 minut.
V okviru Poletnega festivala Piran bodo udeleženci seminarja nastopili ob koncu
vsakega tedna (sobota) v večernih urah na odprtem odru na Tartinijevem trgu.
Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
dancs.piran@gmail.com.

Naslov DANC`S CENTRA:
DANCS CENTER
c/o Osnovna šola Cirila Kosmača Piran/Scuola Elementare Ciril Kosmač Pirano
Oljčna pot 24
6330 Piran – Pirano
FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE:
Udeleženci se strinjajo, da organizator celotno fotografsko in video gradivo uporabi za
namene promocije, publikacije in medijskih objav seminarja ter v razstavne namene.
PARKIRANJE:
Brezplačno parkiranje kjerkoli v Piranu ni mogoče, vstop z avtomobilom v samo
mestno jedro pa ni dovoljen. Parkiranje je mogoče le na naslednjih lokacijah:
1. Garažna hiša ARZE se nahaja na Belem križu pred pokopališčem in v
neposredni bližini OŠ Piran. Iz garažne hiše in OŠ Piran je možen dostop v
mesto peš.
2. Garažna hiša Fornače se nahaja pred vstopom v mesto Piran, iz pritličja garaže
se usmerite proti morju, od koder vozi gratis mini bus v center mesta vsakih 15
minut, zadnja vožnja je ob 23.45.
3. Najcenejša varianta parkiranja je v Luciji, na gramoznem nasipu pred vhodom
v Marino Portorož.
Prosimo, preberite si dodatne informacije, dostopne na internetni strani
www.dancs-piran.com
Z veseljem vas pričakujemo v Piranu!
DANCS TEAM

