
G L A S B E N I    V R T I L J A KG L A S B E N I    V R T I L J A K  
skladbice za vrtce in prve razrede osnovne šole

Naročilnica za Naročilnica za pravne osebepravne osebe
Oglejte si izdane zvezke – v iskalnik vpišite: ASTRUM.SI GLASBENI VRTILJAK

Zvezek in povezane vsebine so na voljo v več naročniških možnostih, ki lahko vsebujejo: 
PDF: partiture, zborovske partiture, besedila pesmi, priporočila za izvedbo, akordi za kitaro, ...

MP3: instrumentalni (več za vsako skladbo) in vokalni posnetki
Glasbeni vrtiljak izhaja štirikrat (4x) na leto.

              Vabljeni k naročilu, s spoštovanjem,    ASTRUM glasbena založba
Vito Primožič, u. d.i.a., urednik    v Tržiču, 20. avgust 2022

NAROČAMO  :  GLASBENI VRTILJAK – ustrezno označi in vpiši:

    Tiskani notni zvezek in en (1) dostop do povezanih vsebin (PDF / MP3)  največ 4x na leto
od vključno 18. zvezka (trenutno, septembra 2022 zadnji izdani) naprej   ali   od …..........  zvezka naprej. 

Cena: 21,95 EUR za en naročniški izvod za enega uporabnika dostopa do povezanih vsebin

 in 5,50 EUR na vsak dodatni dostop  od drugega dalje: število dodatnih dostopov
(NE izpolnite – če želite samo en (1) dostop do elektronsko povezanih vsebin)

e-naslov – 2. dostop:…............…...............…...........…...............…...........…...............…..........…...............…...............…..........

e-naslov – 3. dostop:…...............…...............…...........…...............…...........…...............…........…...............…...............….........

e-naslov – 4. dostop:…...............….............…...............…...........…...............…...........…...............…..........…............................

Prvi (en) dostop je že vračunan v ceno: naročnik prejme en (1) tiskani notni zvezek in en (1) dostop do elektronsko povezanih vsebin.
Če naročite npr. dva (2) dodatna izvoda povezanih vsebin – prejmete: en (1) tiskani notni zvezek in tri (3) dostope do elektronsko povezanih vsebin.

Na leto izzidejo 4 zvezki.
Tiskani notni zvezek prejmete po navadni pošti, povezane vsebine pa po e-pošti in/ali z elektronskim dostopom.

Če naročnik pismeno ne zahteva odpovedi, se mu status naročnika podaljša v naslednje koledarsko leto. 
Naročnina velja ob vašem pisnem preklicu do izteka posameznega koledarskega leta, v katerem naročnino preklicujete. 

Naročnik: PRAVNA OSEBA (vpiši NAZIV pravne osebe / ostalo spodaj): 

OSNOVNA ŠOLA ali VRTEC ali.....................................................................................................................................................

Naslov / poštna številka / kraj: ...................................................................................................................................................

ID za DDV vrtca / šole: ...........................................................................   Davčni zavezanec:       DA     NE        (obkroži!)

elektronski naslov za pošiljanje povezanih vsebin  (1. dostop ): ..................................................................................................

Podpis / žig: .......................................................... Kraj in datum naročila: ...............................................................................

Nakup posamezne STAREJŠE številke – samo za nove naročnike, ob naročilu:

Naročam zvezek / zvezke št. ............................................................................................. (ostale podatke vpišite zgoraj)
Cena: 18,95 EUR na en izvod. Naročnik prejme en (1) tiskani notni zvezek in en (1) dostop do elektronsko povezanih vsebin.

Naročilnico pošljite na naslov:  ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŽIČ
ali po e-pošti: info@astrum.si  ali nas pokličite na telefon: 04 / 59 25 800       Naročilnica velja do preklica. • AS P200090 - IX 2022

Vsak naročnik (= vrtec, šola, zbor ali posameznik) lahko uporablja elektronsko povezane vsebine
le v okviru dejavnosti naročnika, NI pa dovoljeno prepošiljati npr. MP3 drugim uporabnikom, 

ni dovoljeno omogočati uporabe gradiv uporabnikom izven naročnikovega kroga delovanja in podobno.
Če bo založnik pri naročniku zaznal te prakse, mu lahko tudi odkloni naročnino na založbine izdaje.

Naprošamo torej naročnika, da te vsebine uporablja v okvirih pravnega reda in založbinih navodil za uporabo.

Če ima vaša šola VEČ glasbenih (zborovskih) pedagogov, ali če želite še knjižnični izvod:

http://d.i.a/
mailto:info@astrum.si
mailto:info@astrum.si

