
VPIS V ABONMA 2022/2023 
Ime in priimek otroka:

Ime in priimek starša, spremljevalca:

Naslov bivališča:

Kontaktni podatki: Mobilna številka:

E-naslov:

Če bo mogoče, bi si predstave raje ogledali ob (obkroži):         17. uri  18. uri

Ogled predstav je finančno podprla Pivka perutninarstvo d.d.



Mobilna številka:

 Vabljeni 
otroci med 

3. in 8. letom 
starosti. 

Vse predstave bodo izvedene v kinodvorani 
Krpanovega doma, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Cena abonmaja je 16 eur. 
Abonma velja za enega otroka, ki je poimensko določen in enega odraslega 
spremljevalca. Odrasli spremljevalec je oseba starejša od 18 let in se lahko menja. 
V primeru vpisa več otrok iz iste družine, je doplačilo za drugega in vsakega 
naslednjega otroka 14 eur. Abonmajska kartica je vezana na otroka/otroke 
in NI prenosljiva. Abonma velja od 1. 11. 2022 do 31 .3. 2023.

Nakup abonmaja je mogoč na recepciji Krpanovega doma v Pivki med 24. oktobrom
in 10. novembrom 2022. Delovni čas recepcije: ponedeljek, torek, četrtek in petek:
8.00 – 15.00 in sreda: 8.00 – 17.00, sobota in nedelja: 10.00 – 17.00. Če vam navedeni 
čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 030 644 799.

Abonmajske kartice so izdane na ime otroka. Vstop v dvorano je možen samo z 
abonmajsko kartico. V primeru izgube abonmajske kartice, je potrebno izgubo 
takoj javiti na mail info@visitpivka.si

Podatke, ki jih boste vpisali na prijavnico bomo uporabljali izključno za namene obveščanja 
o predstavah Abonmaja Piščančka Petra. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno z 
zahtevami Uredbe EU (2016/679) in z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Splošne, končne določbe in reklamacije so na voljo na www.visitpivka.si.
 

SPORED 

17. 11. 2022 – Muca Copatarica (Lutkovno gledališče FRU - FRU)

19. 1. 2023 – Pustolovščine Bibi in Gustija (Pravljična Frtina)

16. 2. 2023 – Ti in jaz (Umetniško društvo AEIOU)

16. 3. 2023 – Majhno težavo imam (Lutkovno gledališče FRU – FRU, 

Hiša otrok in umetnosti)

Vse predstave se pričenjajo ob 17.00. V primeru večjega povpraševanja, 
bo zavod organiziral dve zaporedni izvedbi. Druga (zaporedna) predstava 
bi se pričela ob 18. uri.

Sponzorji:


