
Dragi plesalci ter obiskovalci, 

bliža se pričetek DRŽAVCA 2018 in za lažjo organizacijo vam posredujem nekaj 
informacij: 

1. PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK IN ZAPESTNIC 

Vhoda za gledalce in tekmovalce sta LOČENA. Tekstilne zapestke za klub, za 
cel teden, prevzame predstavnik vašega kluba/društva, prav tako štartne 
številke.  
Tekstilna vstopnica za tekmovalce, je veljavna ves teden, zato poskrbite, da 
vstopnice pridejo v prave roke. Vaša dolžnost je, da z zapestnicami ravnate 
gospodarno in da jih razdelite svojim plesalcem v skladu s pravili. 
 
Opozarjamo vas, da bodo morali plesalci v primeru uničenja ali izgube 
zapestnice kupiti vstopnico. Prav tako bi radi opozorili vse trenerje, plesalce 
in njihove starše ter ostale spremljevalce, da morajo biti zapestnice na rokah 
nameščene tako, da se ne morejo sneti. 
 
Vsak dan sproti predstavnik kluba prevzame zapestke za spremljevalce 
(MTP sekcija: na 10 plesalcev 1 zapestnica, na formacijo 4 zapestnice).  
 
Varnostniki imajo natančna navodila, da nepravilno zalepljene zapestnice 
odvzamejo in ko boste v takem primeru zapustili dvorano, bo za ponovni 
vstop v dvorano potreben nakup vstopnice. To velja tudi za plesalce. 

2. VSTOPNINA ZA GLEDALCE 

Za ogled tekmovanja je potreben nakup dnvne vstopnice in vstop v dvorano 
NI MOGOČ brez nje. 

CENA VSTOPNIC: 

- Dnevna vstopnica - 15 EUR/osebo  
- Tedenska vstopnica – 40 EUR/osebo 
- otroška od 7 do 15 let - 8 EUR/osebo 
- predšolski otroci imajo PROST VSTOP 

Ob nepoškodovani vstopnici prvega dne, boste ob nakupu vstopnico za 
naslednji dan plačali 12 EUR/osebo. 

Ter ob nakupu vstopnice za tretji, četrti dan po 10 EUR/osebo.  

Varnostniki imajo natančna navodila, da je vstop v dvorano možen, le za 
zalepljeno zapestko na gledalčevi roki. Nepravilno zalepljene zapestnice 
odvzamejo in ko boste v takem primeru zapustili dvorano, bo za ponovni 
vstop v dvorano potreben nakup vstopnice. To velja tudi za plesalce. 

 

 

 



3. GLASBA 
 

Naprošam vse trenerje (MTP sekcija), katerih tekmovalci plešejo na lastno 
glasbo, da nam posredujete glasbo  do petka, 22. 6. 2018, in sicer na mail 
azralibero@gmail.com. 

Glasbo označite s štartno številko in pripišite dan ter ime tekmovalca (oz. 
naslov koreografije). Glasbo pošiljajte v folder-jih po dnevih! 

 
NPR: 33_sobota_Vesna Huber 
Za vsak primer imejte glasbo s sabo na USB ključku 

4. VSTOP V DVORANO 

Vstopa za gledalce in tekmovalce sta LOČENA. Vstop za gledalce je spredaj, 
kjer je glavni vhod v dvorano, tekmovalci vstopajo zadaj, na zadnjem vhodu v 
dvorano. 

5. REKVIZITI 

Vnos scenskih rekvizitov je možen skozi stranski vhod direktno v dvorano, 
kjer poteka tekmovanje. Le ta se nahaja na isti strani kot vhod za gledalce, 
manjše kose pa lahko prinesete tudi skozi vhod za tekmovalce. Večje 
rekvizite lahko z avtom dostavite do dvorane in nato avto parkirate na 
parkirišču za dvorano. Vnos rekvizitov je mogoč le z veljavno zapestnico, 
osebe ki le pomagajo sestavljati scenske pripomočke, ne bodo mogle vstopiti 
v dvorano. 

 
6. PARKIRIŠČE 

 
 

Pred samo dvorano in v okolici dvorane je zagotovljenih:  
- urejenih asfaltirnih 400 parkirnih mest�- dodatni makadamski parkirišči, 
ki nudita  dodatni prostor za cca 160 vozil�Dvorana v okolici dvorane – za, 
pred in ob dvorani zagotavlja zadostno število BREZPLAČNIH parkirnih mest 
glede na kapaciteto dvorane 

 
7. HRANA IN PIJAČA 

	  
Pred dvorano bo poskrbljeno za prodajo prigrizkov in pijače. Za tople obroke 
bon a voljo dostava v dvorano.  

	  
V bližini dvorane so tudi:  
- Pizzerija in gostilna Kocka  
- Kanu  
- Penzion na Klancu 

 


