VISAGINO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO KULTŪROS CENTRO 2018 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-18-2
„DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. sausio 2 d. Nr. V-19-1
Visaginas

Vadovaudamasi Visagino kultūros centro nuostatų, patvirtintų Visagino savivaldybės
tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-234, 20.2. punktu:
k e i č i u Visagino kultūros centro direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-18-1
„Dėl dokumentų formų patvirtinimo“ 3 punktą ir i š d ė s t a u jį taip:
3. T v i r t i n u pridedamą Visagino kultūros centro patalpų renginiams prašymo formą.

Direktorė

Danutė Morkūnienė

PATVIRTINTA
Visagino kultūros centro direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-19-1
___________________________________________________________________________
(asmens pavardė, vardas arba organizacijos pavadinimas, įmonės kodas,)

______________________________________________________________
(adresas, tel., kt. rekvizitai)

Visagino kultūros centro
direktorei Danutei Morkūnienei
PRAŠYMAS
DĖL VISAGINO KULTŪROS CENTRO PATALPŲ RENGINIAMS SUTEIKIMO
______ -___- ___
Visaginas
Prašau išnuomoti koncertų salę „Draugystė“ (Parko g. 7) / kino salę (Parko g. 7) / parodų
salės patalpas (Parko g. 7) / kabinetą Nr. ___ (Parko g. 7) / renginių salę „Banga“ (Parko g. 16) /
kabinetą Nr. ___ (Parko g. 16) / VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų parodų salę
(Vilties g. 1) / VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų mažąją salę (Vilties g. 1) /
kabinetą Nr. ___ (Vilties g. 1) / renginių salę „Sedulina“ (Vilties g. 5) / konferencijų salę
„Sedulina“ (Vilties g. 5) / / kabinetą Nr. ___ (Vilties g 5) (reikalingą - pabraukti) mėgėjų meno /
profesionalaus meno / kito pobūdžio (reikalingą - pabraukti) renginiui:
................................................................................................................................................................
(planuojamo renginio pavadinimas, pobūdis)

................................................................................................................................................................
(teatro pavadinimas)

................................................................................................................................................................
(datos, konkretus laikas)

Sutinku:
- kad reklamos ir kvietimų tekstai prieš spausdinimą būtų suderinami su Visagino kultūros
centro direktoriumi;
- užtikrinti švarą ir saugumą renginio metu;
- pridėti trumpą renginio aprašymą/koncerto repertuarą
Bus reikalinga (pabraukti, įrašyti
skaičių):

1. Mikrofonai:
2. Stalai:
3. Kėdės:
4. Kita:
Bus sudaryta
nuomos/autorinė/kita:......................
.........................................................
sutartis.
______________________
(parašas)

Sąlygos:

Val. sk.

Nuoma pagal valandas su garso ir
šviesos įranga
Nuoma pagal valandas be garso ir
šviesos įrangos
15 proc. nuo parduotų bilietų sumos
Jei atsakymas „Taip“, tuomet bilieto kaina
Bilietais bus papildomai prekiaujama
internetinėje erdvėje (www.bilietai.lt ,
www.tiketa.lt ir pan.)

(reikalingą pabraukti)

Taip/Ne
Taip/Ne
Taip/Ne
Taip/Ne

_________________________________________
(vardas, pavardė ir pareigos asmens pasirašančio sutartį)
pasirašančio sutartį)

