PRIJAVNICA vrtec ZARJA KAMNIK
Priimek in ime otroka: ____________________________________________________________
Datum rojstva: ________________

Skupina/soba v vrtcu: __________________________

IZJAVA: SPODAJ PODPISANI (ime in priimek starša)______________________________________________
dovoljujem otroku, da obiskuje plesne vaje in se zavezujem, da bom otroka osebno prevzel takoj po koncu plesnih vaj.

SPORAZUM O POTEKU PLESNEGA TEČAJA
Izvajalec:

MIKI PŠ plesna šola, d.o.o., Zg. Jarše, Kamniška c. 24a, 1235 Radomlje
IDŠ za DDV: SI62472224, M.ŠT. 5875463, tel.: 01/724 25 85, e-pošta: ermin@mikiples.com

Plačnik: (vsi spodnji podatki so obvezni)
Priimek in ime enega izmed staršev/ skrbnikov: __________________________________________________
Davčna številka plačnika: _________________
Stalno / začasno prebivališče starša / skrbnika (naslov, pošta):
___________________________________________________________________________________________
Telefonska številka (na katero ste dosegljivi v času plesnih vaj): __________________________
Elektronska pošta:__________________________________________________
Na ta e-naslov se pošljejo računi in informacije o tečaju.
1. člen
Izvajalec ponuja CELOLETNI PLESNI TEČAJ, ki obsega 30 vaj (28 vaj po 45 min + 2 nastopa). Plesne vaje bodo potekale od oktobra 2019
do maja 2020. Minimalno število otrok za potek tečaja je 10. Cena tečaja je 123,00 €.
2. člen
Račun se pošilja v elektronski obliki na vaš e-naslov. Naročnik se obveže, da bo znesek za celoletni plesni tečaj poravnal (OBKROŽITE):
a)

v enem obroku (dec. 2019) in koristil 5% popust. V
primeru, da otrok preneha plesati med plesno sezono,
denarja ne vračamo.

b) v treh obrokih po 41 € (dec. 2019, jan. 2020 in mar. 2020)
V primeru, da ni obkroženo nič, se smatra, da bo tečaj poravnan
v 3 obrokih.

3. člen
Drugi otrok (mlajši), ki obiskuje plesne vaje v Plesni šoli Miki, ima 20% popust, tretji otrok pa 25% popust.
Prvi / drugi otrok (starejši) _________________________________________________________ že obiskuje plesne vaje v
(ime in priimek otroka)

v vrtcu / šoli ____________________________________________.
4. člen
V primeru, da plačilo ne bo izvršeno v predpisanem roku, je naročnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti in stroške opomina.
Če plačilo ni poravnano, se otroka izpiše iz programa plesnih vaj. Dolg se izterja preko sodišča.
Odpoved obiskovanja plesnih vaj mora biti pisna na naš zgornji naslov ali na e-pošto. Prekinitev pogodbe velja od datuma pisne odjave.
V primeru, da plesalec/ka manjka petkrat ali večkrat zapored (neprekinjeno), se cena plesnega tečaja zniža.
5. člen (ZDRAVSTVENI VPRAŠALNIK)
Ples je gibalna dejavnost, ob kateri potekajo različni fiziološki procesi, ki lahko vplivajo na zdravstveno počutje vaših otrok. Prosimo vas,
da nas seznanite z zdravstvenimi posebnostmi vaših otrok: npr. astma, težave z dihanjem, srcem, epileptični napadi, alergije, …
Zdravstveno stanje otroka:______________________________________________________________________
S podatki bo seznanjena le plesni pedagog/inja. Podatki se uporabljajo zgolj v ta namen in se hranijo v arhivu Plesne šole Miki.

6. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki urejali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo sodišče, pristojno po sedežu
podjetja MIKI PŠ, d.o.o. Pogodba je napisana v dveh izvodih. Vsaka stranka prejme en izvod.
7. člen POGODBENA IZJAVA
V MIKI PŠ plesni šoli, d.o.o., Kamniška cesta 24A, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje cenimo vaše zaupanje. Zavezujemo se, da bomo z vašimi
podatki ravnali skrbno, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve. MIKI PŠ plesna šola, d.o.o. od vas za
namene vpisa v plesno šolo, razporejanja v plesne skupine, zaračunavanje vpisnine, obveščanja o novicah in dogodkih ter pošiljanja foto
utrinkov zbira zgornje osebne podatke.
S podpisom pogodbene izjave soglašam:
•
da osebne podatke obdelujete z namenom vpisa otroka v plesno šolo, razporejanja v skupine in obveščanja
o izvajanju aktivnosti.
•
da osebne podatke obdelujete z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila
vpisnine/članarine.

•
•
•

da fotografirate, snemate in objavljate posnetke, na katerih se nahajam jaz ali moj otrok, v publikacijah, na
spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih podjetja.
da me obveščate o aktualnih informacijah in novicah preko elektronske pošte.
da mi pošiljate foto utrinke preko elektronske pošte.

S podpisom pogodbene izjave izjavljam, da sem starejši/-a od 16 let in da so podane informacije resnične in verodostojne.
Seznanjen/a sem, da:
lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali osebnih podatkov
mojega otroka ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov ali osebnih podatkov mojega otroka,
in sicer s pisnim obvestilom na naslov MIKI PŠ plesna šola, d.o.o., Kamniška cesta 24A, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje ali
elektronskim sporočilom na naslov info@mikiples.com .
lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu
podatkov.
se bodo moji osebni podatki in osebni podatki mojega otroka obdelovali izključno s strani MIKI PŠ plesna šola, d.o.o., in ne bodo
posredovani tretjim osebam, k čemur podajam svoje izrecno soglasje.
MIKI PŠ plesna šola d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu podatkov in
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–
88). Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje
uporabljeni, oz. do preklica privolitve.

Podpis izvajalca:

Podpis plačnika:__________________________

PLESNI TEČAJ V VRTCU ZARJA KAMNIK (za letnike 2014 – 2016)
URNIK: sreda od 16.45 do 17.30 (razen v času šolskih počitnic in praznikov) *. Prva predstavitvena vaja za
otroke in starše – SREDA, 2.10.2019

Rok prijave: do 4.10.2019,izpolnite prijavnico in jo oddajte vzgojitelju/ici v vrtcu ali pošljite na ermin@mikiples.com.
Prijavnica je obvezna za obisk plesnih vaj (tudi za poskusne plesne vaje). Prosimo, da izpolnite vse podatke v
celoti. Preko e-pošte vam bomo poslali račun za plesni tečaj in vas obveščali o nastopih in drugih
pomembnih dogodkih.
Vaš otrok lahko obišče prve 3 plesne vaje v oktobru POSKUSNO. V kolikor se boste skupaj z otrokom odločili, da bo
nadaljeval z obiskom plesnega tečaja tudi po koncu poskusne dobe, vam bomo vaje zaračunali. Če otrok preneha
obiskovati plesni tečaj v mesecu oktobru (po končani 3. vaji), vam poskusnih vaj ne bomo zaračunali. Odjavo je potrebno
javiti do 30.10. na e-pošto PŠ MIKI: ermin@mikiples.com in ne v vrtec!
Plesne vaje lahko izvajalec v tem terminu izvaja le, če boste starši prevzeli svojega otroka po končani plesni uri. Vaš otrok
se po končani plesni uri ne more vrniti v oddelek. Starši z izjavo (na prijavnici) dovoljujete vašemu otroku obisk plesnih vaj
in se zavežete, da boste prevzeli odgovornost za svojega otroka takoj po končani plesni uri. V času plesnih vaj, je vaš otrok
v naši oskrbi in ne v oskrbi vrtca.
Več informacij: 01/ 724 25 85 v dopoldanskem času, ermin@mikiples.com, FB ali na www.mikiples.com

Vabilo…
Izkoristite popust pri vpisu v začetne plesne tečaje družabnih plesov in SALSE v paru.
Vsem staršem, katerih otroci bodo oz. so že vključeni v naše programe, podarjamo 50 % POPUST pri vpisu v
začetne plesne tečaje družabnih plesov in SALSE.
Plesni tečaji potekajo v plesalnicah Plesnega centra Miki v Zg. Jaršah, Kamniška cesta 24a, Radomlje.
Prijava:
- http://www.mikiples.com/odrasli/odrasli_2/tecaj-druzabnih-plesov/
- preko e-pošte: ermin@mikiples.com .
Vabimo vas tudi na druge tečaje in vadbe v Miki Plesalnico.

SALSA za dame, JAZZ za dame, ORIENTALSKI plesi,
KIN VITAL, PLESOMANIJA, SALSATION…
VEČ na www.mikiples.com

