PODJETJE ZA • INFORMIRANJE • IZOBRAŽEVANJE • ZNANOST • KULTURO • UMETNOST • d.o.o.
PODGOZD 5, 1292 Ig • Telefon: 01/ 28 64 710 • 051 669 725, 041 419 277
Št. reg. vl. 1/05589/00, mat. št. 5343534, ID št. za DDV: SI24445444, osn. k. EUR 23.811,00
TRR: SI56 6100 0002 6927 741 pri Delavska hranilnica d.d.
e-pošta: cultura.europaea@siol.net; internet: www.semvem.com

CENIK za Sem&vem®
STORITVE
VSTOPNINA za GOVORNE • MISELNE • FILMSKE PRIREDITVE Sem&vem®
• Posamezna vstopnica za 2-urno prireditev ………………….............................

15,00 €

• Otroci do 12. leta starosti imajo vstop brezplačen
• Otroci od 13. do 17. leta starosti imajo 50% popusta na ceno vstopnic
OSEBNI POGOVOR PO SKYPU
• cena za 1 min pogovora…………………………………………………………………………………….. 1,00 €
IZREDNE INTENZIVNE PRIREDITVE V SLOVENIJI.………………………………………….po ponudbi
OSEBNI POGOVOR NA IZREDNIH PRIREDITVAH
• cena za 1 uro …………………………………………………………………………………………………….60,00 €

IZDELKI
SLIKOVNO ZVOČNE PREDSTAVE Sem&vem® (SZP)
• P1 - TEHNIKA – cca 16 min, S1-PRIJETNOST- 20,25,30 min (OSNOVNI PAKET).....48,80 €

• P2 - VESTNOST v trajanju cca 18 min……………………………………………………………….30,00 €

®

Sem&vem

je enotna oznaka za vsa tista avtorska dela (umetniške izdelke, prireditve, tiskano gradivo in izvajalske storitve) Rudija Klariča, katerih
skupni namen je s pomočjo vestnih miselnih priprav in predstav, osebnih pogovorov, AV predstav, govornih in drugih kulturnih prireditev,
zavestno osrečevati dušo in telo

• P3 - SMISEL v trajanju cca 20 min…………………………………………………...................30,00 €
• P4 - ODPORNOST v trajanju cca 24 min…………………………………………………………….30,00 €
SLIKOVNO ZVOČNE VSEBINE Sem&vem® (SZV) - DOKUMENTARNI FILMI…………….15,00 €
OPOMBE:
• predstave in vsebine so na nosilcih – obvezno predhodno naročilo in plačilo
• rok izdelave 1(ene) predstave ali vsebine : 8 delovnih dni po naročilu in plačilu
• minimalno število za naročilo vsebin (ne za predstave) so 3 vsebine.
NARAVNIK® 2022 …………………………………………………………………………………RAZPRODAN!
POGLED Sem&vem®.........................................................................................po ponudbi
Interno gradivo SPREMEMBA - cena posamezne številke..........................................5,00 €

DDV:

®

v navedene cene je DDV vključen (v ceni vstopnic za Prireditve Sem&vem je vključen 9,5% DDV, v ceni za Naravnik je
vključen 5% DDV, v ceni za Spremembe, Pogled, osebni pogovor ter SZP in SZV, pa je DDV 22%).

Cene veljajo od 08.04.2022 dalje

®

Sem&vem

je enotna oznaka za vsa tista avtorska dela (umetniške izdelke, prireditve, tiskano gradivo in izvajalske storitve) Rudija Klariča, katerih
skupni namen je s pomočjo vestnih miselnih priprav in predstav, osebnih pogovorov, AV predstav, govornih in drugih kulturnih prireditev,
zavestno osrečevati dušo in telo

