2019/2020

PRIJAVNICA
Podatki o udeležencu/ki –otroku/varovancu:
Ime in priimek:

Datum rojstva:

Naslov bivališča:

Podatki o programu:
Program: Glasbeno uvajanje za otroke po Edgarju Willemsu®
Šolsko leto: 2019/2020.
Lokacija: Struška ulica 9, 1310 RIBNICA .
Šolnina: 1. stopnja (3 leta stari otroci): 45 min pouka tedensko: 26EUR na mesec,
1. stopnja (4 leta stari otroci): 60 min pouka tedensko: 29 EUR na mesec,
2. stopnja (5 let stari otroci): 75 min pouka tedensko: 32 EUR na mesec,
3. stopnja (6–7 let stari otroci): 90 min pouka tedensko : 36 EUR na mesec.
Organizator programa:
Kulturno – umetniške UstvarjalniCe, Marijana Korošec, s.p., Struška ulica 9, 1310 Ribnica.
 Želim, da me obveščate o dejavnostih in programih izvajalca.

Soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov:
 Soglašam, da podjetje vodi evidenco mojih in otrokovih/varovančevih osebnih podatkov ter jih
uporabljala za namene izobraževanja po navedenem programu (v tekočem šolskem letu).
Kontaktni podatki bodo hranjeni izključno za obveščanje o programu in morebitnih spremembah
programa.
 Dovoljujem fotografiranje in snemanje učnih ur, na katerih je moj otrok/varovanec za potrebe
rednega izobraževanja izvajalke,  objavo fotografij na spletni strani podjetja  in v javnih glasilih.
 V celoti soglašam s splošnimi pogoji poslovanja, natisnjenimi na hrbtni strani prijavnice.

Starš/skrbnik:

MATI

OČE

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov:
GSM:
E-pošta:
Datum in podpis:
Kulturno-umetniške UstvarjalniCe, Marijana Korošec, s.p., Struška ulica 9, 1310 Ribnica
email: marijana@ustvarjalnice.si
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Splošni pogoji poslovanja:
a) Program Glasbeno uvajanje za otroke po Edgarju Willemsu® bo v šolskem letu 2019/2020 organiziran po razporedu
izvajalke v obsegu 32 učnih ur. V času šolskih počitnic in praznikov se program ne izvaja.

b) Tedenska učna ura traja glede na starostno skupino 45, 60, 75 oziroma 90 minut. Program ne vključuje dodatnega
varstva otrok po končani učni uri, zato so starši/zakoniti skrbniki dolžni pravočasno prevzeti otroke.

c) Prijavitelj/ica je dolžan javiti odsotnost otroka vsaj dve uri pred pričetkom izvajanja programa neposredno izvajalki.
d) V primeru, da se zaradi tehtnih ovir udeleženec/ka daljši čas ne more udeležiti programa, bo organizator v dogovoru s
prijaviteljem/ico skušal najti primerno rešitev. Primeri se rešujejo pisno.

e) V primeru, da zaradi tehtnih ovir s strani organizatorja daljši čas ni možno izvajati programa, bodo v dogovoru med
izvajalko in prijaviteljem/ico zagotovljeni nadomestni termini.

f) Ob nepredvidljivem izpadu izvajanja programa bo organizator obvestil prijavitelja/ico po elektronski pošti oz. prek GSM
sporočil, najkasneje en dan pred izvajanjem programa.

g) Program je plačljiv in za šolsko leto 2019/2020 znaša: 45 min pouka/teden - 26 EUR/mesec, 60 min pouka/teden - 29
EUR/mesec, 75 min pouka/teden - 32 EUR/mesec, 90 min pouka/teden - 36 EUR/mesec (ne glede na število delovnih
dni v mesecu ali odsotnosti otroka) in se ga prijavitelj/ica zavezuje redno mesečno plačevati z nakazilom na TRR št.: SI56
6100 0001 1716 298 v dobro podjetja Kulturno-umetniške ustvarjalnice, Marijana Korošec, s.p. najkasneje 14 dni od
datuma izdanega računa (za pretekli mesec). Ob plačilu celoletne šolnine v enkratnem znesku se prizna 10% popust.

h) Organizator si pridržuje pravico, da v primeru manjšega števila od 6 udeležencev, program izvaja po višji ceni
sporazumno s prijavitelji/icami ali pa programa ne organizira. V takem primeru bo na običajno primeren način obvestil
ostale prijavitelje/ice.

i) V primeru, da prijavitelj/ica ne poravna dveh zaporednih obrokov, se razume, da je prijavitelj/ica odstopil od programa,
organizator pa lahko začne z izterjavo dolgovanih zneskov.

j) Prijavitelj/ica lahko udeleženca/ko izpiše iz programa s pisnim obvestilom, ki ga izroči neposredno izvajalki ali po
navadni oz. elektronski pošti na naslov organizatorja. Prijavitelj/ica je dolž-an/na poravnati vse svoje obveznosti do
podjetja do datuma izpisa.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
Marijana Korošec s.p. zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov svojih strank: ime in priimek, datum in kraj rojstva,
naslov prebivališča, ime in priimek skrbnika, naslov skrbnika, datum rojstva skrbnika, telefonska številka skrbnika,
E‐naslov skrbnika.
Podatki se obdelujejo za pogodbene namene ter redno obveščanje o poteku dejavnosti in informacijah in novostih v zvezi z le
tem. Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, do popravka in izbrisa teh podatkov. Svojo privolitev v uporabo
podatkov lahko kadar koli prekličete, ne da bi to kakor koli vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se na podlagi
privolitve izvaja do preklica.
Če želite, lahko preprečite uporabo svojih podatkov. To storite tako, da pišete na Marijana Korošec s.p.,
Struška ulica 9, 1310 Ribnica, ali po E‐ pošti na naslov marijana@ustvarjalnice.si.
Marijana Korošec s.p. vaših osebnih podatkov ne prenaša ali posreduje v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, pa tudi
jih ne daje v obdelavo tretjim osebam.

Kulturno-umetniške UstvarjalniCe, Marijana Korošec, s.p., Struška ulica 9, 1310 Ribnica
email: marijana@ustvarjalnice.si

