SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PLESNEGA STUDIA THE ARTIFEX
1. Informacije
Informacije o pričetku, trajanju tečajev, ceni in vseh ostalih pogojih lahko dobite:
- na www.theartifex.si
- na telefonski številki 040 608 626 od ponedeljka do petka v času uradnih ur, od 15.30 do
20.30
- osebno, na vpisnem mestu Plesnega studia The Artifex (Celovška cesta 175, 1000
Ljubljana) v času uradnih ur*
*v času šolskih počitnic je recepcija zaprta
Pišete nam lahko:
- na e-mail: info@theartifex.si
- na naslov Artifeks d.o.o., Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana
2. Vpis
Vpišete se lahko:
- na recepciji plesnega studia The Artifex v času uradnih ur (pon-pet, 15.30 do 20.30).
- na spletni strani www.theartifex.si/vpis izpolnite spletni obrazec, mi pa vam bomo na vaš
e-mail poslali prijavnico ter pristopno izjavo k PŠD Artifeks.
Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico za vpis v Plesni studio The Artifex ter pristopno izjavo k
PŠD Artifeks s svojimi podatki, ki jih vnesemo v evidenco članstva. Z evidenco članstva in
podatki ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za nepolnoletne člane
izjavi podpiše starš ali skrbnik, za člane od 15 let naprej pa tudi član sam.
S podpisom izjav član oz. njegov zakoniti zastopnik potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji
in Plačilnimi pogoji Plesnega studia The Artifex.
3. Način plačila
Šolnino lahko poravnate na recepciji Plesnega studia The Artifex osebno z gotovino, z
nakazilom na transakcijski račun Artifeksa d.o.o. SI56 3300 0000 6159 879 ali preko SEPA
direktne obremenitve.
4. Plačilni pogoji in cenik storitev
Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na recepciji Plesnega studia The Artifex,
objavljen pa je tudi na spletni strani www.theartifex.si. Plačilne pogoje in cenik Plesni studio
The Artifex objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom, v
tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvestimo preko elektronske
pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

5. Nezgodno zavarovanje
Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna
tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejate sami.
6. Obisk vaj
Na vajo prihajajte vsaj nekaj minut pred pričetkom. Z delom pričenjamo točno, z zamujanjem
motite potek dela.
Starši najmlajše oddajajte vaditelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure
ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo
za otroke samo v času rednega programa dela!
V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja.
V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si Artifeks d.o.o. pridržuje
pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa oz. združitve dveh skupin.
V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov, tistim, ki so že vplačali
šolnino, vrnemo denar v celoti.
7. Dvorane, ure
Programi dela potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu tečajev.
8. Trajanje tečaja in posamezne vaje
Tečaji so praviloma celoletni, trajajo eno šolsko leto in so razdeljeni na posamezne mesece
po 4, 8 ali 12 vaj. Vaje lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko po 45, 60 ali 90
minut dela.
9. Urnik
Artifeks d.o.o. se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času
in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti vaditelja poskrbimo za enakovredno
zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno
obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem
terminu po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).
10. Uporaba dvoran
Zasedenost dvoran je znana vsem vaditeljem, ki delajo v Artifeksu d.o.o. Tečajniki lahko
dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti vaditeljev.
Vaditelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti po dogovoru. Člani tekmovalnih
selekcij lahko dvorane uporabljajo izključno ob prostih terminih po predhodnem dogovoru.

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano
kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov), gibanje domačih živali ter neprimeren
odnos do vse imovine v prostorih Artifeksa. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo
tečajniki ob opozorilu vaditelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo. Za red
in čistočo v dvoranah so odgovorni vaditelji in tečajniki.
11. Upoštevanje odsotnosti
Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega
števila vpisanih. Predšolskim otrok, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da
ne želijo več obiskovati vaj, po dogovoru vaditelja s starši zaračunamo število opravljenih ur
po ceniku, preostanek denarja v celoti vrnemo. Ravnanje v primeru odsotnosti je podrobno
opredeljeno v Plačilnih pogojih Artifeksa d.o.o., ki jih Artifeks d.o.o. objavi vsako šolsko leto
sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto.
12. Garderoba
Garderoba ni varovana. Stvari v garderobah puščate na lastno odgovornost, priporočamo
vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo v dvorano.
13. Pozabljene stvari
Za pozabljene stvari ne odgovarjamo. Vse vrednejše predmete shranjujemo na recepciji,
oblačila ostanejo v garderobi, vendar ne dlje kot do konca šolskega leta.
14. Varovanje osebnih podatkov
S podpisom prijavnice in pristopne izjave dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov s teh
dveh obrazcev za vodenje evidenc in obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in evropsko Uredbo GDPR. Zavezujemo se k trajnemu varovanju
vseh osebnih podatkov uporabnikov. Uporabili jih bomo izključno za pošiljanje splošnih
informacij o naših storitvah in izpolnitev naročila (pošiljanje ponudb, računov, opominov).
Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretjim nepooblaščenim osebam.
Pogodba o izvajanju storitev je sklenjena, ko naročnik oz. uporabnik vplača obrok ali znesek šolnine.
»Splošni pogoji« so sestavni del pogodbe.
Artifeks d.o.o.
Ljubljana, 1.7.2018

