
KAJ POTREBUJEM 
pred začetkom izpolnjevanja prijavnega obrazca?

Dragi udeleženec/udeleženka, 
juhu, si tik pred prijavo na naj naj naj dogodek leta 2021!
Da bo prijava potekala nemoteno, preveri, če si 100% pripravljen/-a na izpolnjevanje. 

TUKAJ JE SEZNAM PRILOG/VPRAŠANJ, KI JIH MORAŠ PREVERITI PRED PRIJAVO. 
PRED PRIJAVO MORAM ZASE (IN OSTALE UDELEŽENCE, ČE JIH PRIJAVLJAM) PRIPRAVITI:

POMEMBNO
Prijavni obrazec je namenjen prijavi na polni ali polovični festivalski paket (8 ali 4 dni). Prijava na 
enodnevni (1) obisk festivala bo možna kasneje.  
V primeru prijave več oseb boš za izpolnjevanje potreboval več časa. Prijavnica je ustvarjena tako, da 
lahko kadarkoli zapustiš prijavo in nadaljuješ kasneje, saj se bodo podatki shranili. Zabeležiti si moraš 
le uporabniško ime in geslo, ki si ga vpisal na začetku. Pomnite: zadnji rok za oddajo prijave je 
15. 2. 2021.

Informacija o festivalskem paketu
Ali se boš/boste udeležil/-i 4 ali 8 dni?

Posnetek, 
če se prijavljaš/prijavljate v atelje težavnostne stopnje C. Več info o tem, kako pripraviti posnetek 
in koliko jih moraš priložiti pa TUKAJ. (format: YouTube link, mp3, mp4; velikost: max 100mB 
posnetek ne sme biti starejši od 2019; max 3-5 minut)

Informacije o vseh udeležencih, ki jih prijavljam: 
Osebni podatki  
Ime, priimek, kategorija, glas, spol, rojstni datum, 
e-mail.
Izbira delavnic* 
Navedli boste 3 izbire delavnic. O končni izbiri boste 
obveščeni predvidoma konec marca 2021. 
Prehrana   
Vabimo vas, da se odločite za prehrano v okviru 
festivala. V tem primeru  boste navedli, kdo in katere 
obroke bo koristil (samo kosila, samo večerje ali oboje) 
ter ali želite prehranske posebnosti – vegetarijansko, 
vegansko, celiakija (brez glutena) ali laktozna 
intoleranca (brez laktoze).

* Festival ponuja široko in bogato programsko izbiro. 
Če se prijavljaš za polni festivalski paket (8 dni), obstaja 
možnost, da po zaključku svoje glavne delavnice (npr. 
4- ali 6-dnevnega ateljeja), torej zadnja 2 oz. zadnje 4 
dni, obiščeš enodnevne ateljeje ali PULSE program. 
Ob izbiri programa v prijavnem obrazcu (Programme 
choice) moraš navesti 3 izbire tvoje glavne delavnice in 
ne tvojega načrta festivalskega tedna. 
Primer: Anja je izbrala polni festivalski paket (8 dni). Anja 
želi 6 dni preživeti na ateljeju, zadnja 2 dni pa obiskati 
1× enodnevni atelje in 1× program PULSE. Anja bo v 
prijavnem obrazcu pri izbiri programa navedla 3 različne 
6-dnevne ateljeje in NE 1× 6-dnevni izbrani atelje + 1× 
enodnevni atelje + 1× program PULSE. 
Več informacij o delavnicah, s katerimi boste zapolnjevali 
zadnje dni festivala, boste prejeli po e-pošti najkasneje 
do aprila 2021.

Informacije o udeležbi na dodatnih nastopih (samo za: Pevski zbor/Vokalna 
skupina). 
Prijava ni zavezujoča V prijavi le navedeš, ali vas zanimajo dodatni nastopi. Ko bo znanih več informacij, 
boš podrobnosti prejel/-a na e-mail prijavitelja. Dodati nastopi so možni na projektih: Choir-to-choir, 
Open-Air koncerti, Night of choirs in Family Vision.

https://europacantat.jskd.si/sl/ateljeji-c-navodila-za-pripravo-posnetka/
https://europacantat.jskd.si/sl/program/koncerti/zborovski-koncerti/
https://europacantat.jskd.si/sl/program/koncerti/koncerti-na-prostem/
https://europacantat.jskd.si/sl/program/koncerti/zborovska-noc/
https://europacantat.jskd.si/sl/program/posebni-projekti/druzinski-do-re-mi/


Tadeja Petrovčič Jerina
E-MAIL: registration@ecljubljana2021.si
TELEFON: +386 1 24 10 500

HELP 
DESK

PON. 13:00–17:00
TOR. 15:00–19:00
SRE., ČET., PET. 9:00–13:00

URADNE 
URE

Informacija o plačilnem sredstvu 
za prvi del plačila (kotizacija: 60,00,-EUR na osebo), ki se plača ob oddaji prijave. Možnosti 
plačilnega sredstva: kreditna kartica, neposredno bančno nakazilo ali PayPal.

Informacija o plačniku, 
v primeru, da ni enak kot nosilec prijave. 

Prebereš
Izjavo o varovanju osebnih podatkov in Splošne pogoje poslovanja.

ŠE POMEMBNO:
Vsa komunikacija v zvezi s prijavo bo potekala preko nosilca prijave. 
V primeru, da prijavljaš več udeležencev, boš potrditve in morebitno ostalo komunikacijo prejemal 
le ti (in ne vsak od članov skupine posebej).
Nosilec skupinske prijave (Skupina ALI Pevski zbor/Vokalna skupina) bo prejel en račun za vse, 
ki jih prijavlja, s čimer se izognete različnim računom in poskrbite za prijavo vseh v enem koraku – 
priporočamo!
Prijava omogoča vpis DRUGEGA PLAČNIKA (pravne osebe).
Starši, ki bi radi prišli z otroki in jih vpisali v glasbeni vrtec (4-10 let), svojih otrok ne prijavite 
v prijavni obrazec. Za glasbeni vrtec sprejemamo prijave ločeno, in sicer na e-mail naslovu: 
kindergarten@ecljubljana2021.si. Več o tem tukaj.
1 oseba se lahko prijavi samo 1-krat (z eno skupino/zborom) 
V primeru, da npr. poje pri dveh zborih in se pri dveh zborih tudi prijavi, bo plačal dvojno ceno 
udeležbe.
Vsi člani zbora/vokalne skupine ali skupine (par, prijatelji, družina) se lahko prijavijo le za enako 
dolžino festivala 
Prijava za pevski zbor/vokalno skupino zahteva, da se vsi člani prijavijo za enako dolžino festivala 
(4 ali 8 dni). Če bi rad del skupine odšel prej ali ostal dlje kot ostali, morajo opraviti ločeno prijavo 
za skupine in NE biti del skupinske prijave v zboru. Ti posamezniki lahko v opombah na koncu 
prijavnice označijo, da so del določenega pevskega zbora/vokalne skupine. 

Tehnična navodila: 
Prijava je sestavljena iz naslednjih korakov: 

Prijava je v celoti pripravljena v angleškem jeziku.
Priporočamo izpolnjevanje prijavnega obrazca preko osebnega računalnika ali tablice. 
Prijava v primeru skupinske prijave omogoča opcijo “All“, s katero lahko hkrati pripišeš enake 
programske izbire vsem članom skupine/zbora.
Ob koncu prijavo lahko tudi NATISNEŠ. To vam in članom, ki jih prijavljate, omogoča pregled 
podatkov, preden jih oddate. 
Popravke podatkov, ki ste jih vnesli, lahko naredite tako, da v "Summary" sklopu prijavnice kliknete 
na gumb "Show the entire application".
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