NAJEM PROSTOROV:

SEED SOUND STUDIO
Gregorčičeva 6, 6000 Koper

Seed Sound Studio je namenjen ustvarjalcem, ki se na različne načine ukvarjajo z zvokom in
ponuja popolnoma opremljen delovni prostor z manjšo snemalno sobo, druženje z ostalimi
zvočnimi navdušenci in strokovno podporo pri realizaciji projektov.

Seed Sound Studio je nastal s podporo programa Evropske unije Mladi v akciji, Mestne občine
Koper, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Urada RS za mladino in Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Predstavitveni video Seed Sound studia: http://www.youtube.com/watch?v=1mrB1HGPdVE--.

Seed Sound Studio je na razpolago brezplačno med delavniki od 10h do 17h oziroma po
dogovoru.

Prostor je potrebno vnaprej rezervirati preko elektronske pošte prostori@pina.si.

NAJEM PROSTOROV:

e-Kavarna
Kidričeva 43, 6000 Koper

e-Kavarna predstavlja dnevno sobo sredi mesta, ki ji gostje s svojo prisotnostjo in aktivno
participacijo dajejo pomen in soustvarjajo njeno dogajanje. Dostopna je invalidom in obsega
informacijsko točko in prostor za kulturno-izobraževalne dogodke. V e-Kavarni so toaletni
prostori za obiskovalce in zaposlene, kavomat in čajna kuhinja.

INFORMACIJSKA TOČKA

Informacijska točka je opremljena z dvema računalnikoma, knjigami, publikacijami in drugim
gradivom, ki nudi informacije s področij Evropske unije, mladih, neformalnega izobraževanja,
sonaravnega razvoja, družbeno kritičnih tem in bralne kulture.
PROSTOR ZA KULTURNO IZOBRAŽEVALNE DOGODKE

Prostor za kulturno-izobraževalne dogodke je opremljen s projektorjem, projekcijskim
platnom in ozvočenjem ter drugo potrebno opremo za razstave in multimedijske dogodke,
izobraževanja in literarne večere, ki se redno odvijajo v njem. Prostor sprejme do 45
obiskovalcev.
e-Kavarno dajemo v uporabo neprofitnim organizacijam in posameznikom skladno z našim
poslanstvom.
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HIŠNI RED e-KAVARNE
je namenjen varnosti, redu in čistoči v prostorih e-Kavarne in je obvezen za vsakega
uporabnika in uporabnico ter obiskovalca in obiskovalko.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. Vsi uporabniki in obiskovalci eKavarne so dolžni spoštovati in se
držati hišnega reda.
2. Uporabnik in obiskovalec e-Kavarne
se mora obnašati tako, da ne moti in
ne nadleguje drugih uporabnikov
oziroma prebivalcev, živečih v
sosednjih stavbah.
3. V e-Kavarno je prepovedano vstopati
pod vplivom alkohola, drog in poživil.
4. V e-Kavarno je prepovedan vnos
alkohola, drog ali poživil.
5. V
prostorih
e-Kavarne
prepovedano kajenje.

je

6. Mize in stole lahko uporabnik
poljubno premika, a jih po zaključku
dogodka vrne v prvotno postavitev.
7. Čajna kuhinja je na voljo za uporabo.
Uporabljeno posodo in pribor
obiskovalcev dogodka uporabnik po
koncu uporabe opere in pospravi na
prvotno mesto.
8. Nameščanje reklamnih napisov je
dovoljeno
le
na
podlagi

predhodnega dogovora z vodstvom
PiNE.
9. Uporabnik
počisti
prostor
po
uporabi. Vrečke za smeti se nahajajo
za pultom nad pomivalnim strojem.
Nastale smeti se po koncu dogodka
odnese v najbližji zabojnik. Nahaja
se 100 metrov od e-Kavarne, prva
ulica na levo na poti proti Taverni.
10. V primeru nastale materialne škode
v prostoru to odpravi ali poravna
storilec škode. Če storilca ni moč
določiti, nastalo škodo poravna
celotna skupina uporabnikov, ki je v
času dogodka bila prisotna v
prostoru.
11. Za odtujene ali pozabljene stvari v
prostorih
e-Kavarne,
PiNA
ne
prevzema nobene odgovornosti.
12. Požarni red in oznake zasilnih
izhodov so izobešeni. Uporabniki in
obiskovalci se informirajo o lokaciji
požarnega
alarma
in
gasilnih
aparatov, se ravnajo po navodilih
požarnega reda in upoštevajo
navodila osebja.

KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravlja vodstvo Kulturno izobraževalnega društva
PiNA.

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV
V primeru kršitev določil hišnega reda, s katerim je opredeljena prepoved, se do kršitelja
izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler Kulturno izobraževalno društvo PiNA le-teh ne
prekliče.
1. prepoved vstopa v Kulturni inkubator,
2. odstranitev iz E-Kavarne,
3. postopek za ugotavljanje odgovornosti,
4. zahtevek za povračilo povzročene škode.

Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v
tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega
ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa bo poravnal na podlagi pravnomočnosti
sodbe pristojnega sodišča.
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