PRIJAVNICA ZA ŠTUDENTSKO DELO
Tema festivala: Narobe svet
O izboru boste obveščeni po elektronski pošti. Sestanek izbranih za delo bo predvidoma v
soboto, 3. septembra 2022, ob 11. uri v Domu kulture Velenje – udeležba je obvezna, zato si
termin rezerviraj že danes!
OSEBNI PODATKI
Ime in priimek:
Naslov:

Občina stalnega prebivališča:

Datum rojstva:

Telefon / GSM:

E-pošta:

Izjavljam, DA ŽELIM sodelovati na 33. Pikinem festivalu, ki bo potekal med 10. in 14. 9. 2022 (Določena
študentska dela pa bodo predvidoma potekala že od 9. 9. ter do 16. 9. 2022. Prosimo, da si za delo vsi
študenti rezervirate tudi četrtek, 15. 9., saj obstaja možnost, da festival podaljšamo za en dan ).
PODATKI O ŠTUDIJU (dijaki, ki se v letošnjem letu vpisujete na dodiplomski študij in še nimate statusa
študenta, vpišite podatke študija, na katerega se prijavljate):
Fakulteta:
Smer:
Letnik:

Na festivalu želim opravljati delo (obkroži ali podčrtaj vsaj tri alineje):
-

animator na interaktivnihvali inovativnih postajah
športni animator
Pika vodička
živa lutka
delo v Pikini trgovini ali mestu
delo v umetniških četrtih
delo v ustvarjalnih delavnicah

Na festivalu bom kot študent sodeloval (obkroži):

-

peka in prodaja palačink ali kokic
hostesa na dopoldanski in večernih dogodkih
delo v Pikinih lepotilnicah
tehnična dela
novinarska skupina
uradni fotograf

prvič

drugič

tretjič

_______

Na lanskem festivalu sem opravljal delo kot / v vlogi ____________________________________

Moje dosedanje izkušnje pri delu z otroki ali z delom na dogodkih in festivalih:
Če si se prijavil za tehnična dela, opiši izkušnje in znanja na tem področju.

Znanja, spretnosti, ki jih obvladam:
Navedeno naj se čim bolj nanaša na področje izbranega dela, lahko pa našteješ tudi druge vrline, za katere meniš,
da jih na festivalu lahko uporabiš in te še posebej veselijo (zanimajo nas tvoje izkušnje z animiranjem otrok na
inovativne načine).

Če si na festivalu že sodeloval, napiši, kako bi Pikin festival organizacijsko izboljšal:

Moj predlog za novosti na letošnjem festivalu:

Velenje,

Podpis:

*Prijavnice lahko pošljete na elektronski naslov: pika@velenje.si ali po pošti na naslov: Festival Velenje, Titov trg 4, 3320
Velenje. Lahko pa jih na navedeni naslov prinesete tudi osebno. Nepopolno izpolnjenih prijavnic ne bomo upoštevali.

