Organizační informace pro školní rok 2018/2019
Vážení pedagogové, milí přátelé divadelního umění,
i letos si dovolujeme pozvat Vás a Vaše žáky k návštěvám divadelního sálu, do světa plného příběhů, fantazie,
citů a umění, které život člověka obohacuje a dává mu další niternější dimenze.
Nabídku divadelních představení, které by mohly vhodně doplnit osnovy jednotlivých ročníků ve školním roce
2018/2019, naleznete na našich internetových stránkách www.trisia.cz/pro-skoly. Objednávkový formulář a
organizační informace najdete v dolní části našich stránek v sekci Ke stažení. Prosíme, používejte vždy jeden
objednávkový formulář pro jednu akci.
Objednávky představení, prosím, zašlete nejpozději do 30. září 2018 na níže uvedenou adresu. Po jejich
zpracování budete kontaktováni.
O upřesněných termínech a všech skutečnostech jednotlivých představení budete informováni s dostatečným
časovým předstihem. Pokud by již zájem o dané představení převyšoval kapacitu divadelního sálu, zapíšeme
vás na tzv. seznam náhradníků. Pokud se počet zájemců-náhradníků bude blížit kapacitě sálu a dojde k zařazení
dalšího představení daného titulu do hracího plánu, budete informováni. V opačném případě vám bude
nabídnuto představení, u kterého ještě není kapacita sálu zcela naplněna. Rovněž vás budeme informovat,
pokud by se představení neuskutečnilo. Upozorňujeme, že objednávka je závazná a nelze ji zrušit. V případě
nemoci žáků prosíme doobsadit místa žáky z jiných tříd.
Vstupné na školní představení zahrnuje i cenu za šatnu. Pro pedagogický doprovod je vstupné na představení a
poplatek za šatnu zdarma. Platbu lze provést na pokladně divadla nejpozději 30 minut před začátkem
představení nebo převodem na účet po předchozí domluvě.
Na přání vám můžeme také zajistit zajímavé přednášky - v prostorách TRISIA, ve vlastních prostorách školy,
popř. v prostorách, které si škola sama pronajme.
Školám dále nabízíme možnost sjednání představení a pořadů v konkrétním termínu (např. předvánoční
období, přijímací zkoušky či maturity), i v plné kapacitě 590 míst. V případě zájmu o konkrétní termíny
doporučujeme zaslat objednávkový formulář včas. Společnost TRISIA, a.s., Vám rovněž nabízí pronájmy sálů na
školní akademie, plesy, večírky, výročí školy, školení či kurzy za příznivé smluvní ceny. Další informace Vám
poskytne paní Kateřina Lorková na níže uvedeném telefonním čísle nebo osobně v kanceláři TRISIA, a.s.
Přijměte poděkování za dobrou spolupráci v uplynulém školním roce. Věříme, že i ta letošní bude pro Vás
příjemná.
Těšíme se na Vás v TRISIA na některém z nabízených představení či při jiných příležitostech.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Olszarová
558 387 162, 720 999 089,
kultura@trisia.cz

Úsek pronájmů:
Kateřina Lorková
558 387 131, 723 693 305,
pronajmy@trisia.cz

