PLAČILNI POGOJI – PLESNI STUDIO THE ARTIFEX
Šolnina
- Šolnina je letno/polletno nadomestilo stroškov treniranja in je razdeljena na
mesečne/več mesečne obroke ter je pavšalni znesek, ki ostaja isti, ne glede na
število treningov v mesecu.
- Prisotnost na vaji je mogoča le ob plačilu šolnine do 15. za tekoči mesec.
- Ob vpisu udeleženec programa oz. eden od staršev ali skrbnikov (v primeru, da je
udeleženec programa mladoletna oseba) odda prijavnico in se s podpisom zaveže,
da bo poravnal vse stroške šolanja.
- Plačilo je možno osebno na recepciji Studia The Artifex v Ljubljani v času uradnih ur
(pon – pet, 15.30 do 20.30) z gotovino, preko spletne banke na račun SI56 3300 0000
6159 879 (Addiko Bank, d.d.), Artifeks d.o.o., Celovška c. 175, 1000 Ljubljana ali
preko SEPA direktne obremenitve (pri plačilu mesečne šolnine).
Članarina
- Vsako plesno sezono je potrebno ob pričetku obiskovanja naših programov oddati
pristopno izjavo PŠD Artifeks, s čimer se udeleženec programa oz. eden od staršev
ali skrbnikov s podpisom zaveže, da bo poravnal strošek članarine.
- Članarina se plača ob vpisu za tekočo sezono.
- Znesek članarine je sorazmeren s časom trajanja posameznega plesnega programa
(letni, polletni program).
- Članarino se lahko plača z gotovino na recepciji društva ali preko spletne banke na
TRR SI56 6100 0001 4794 884 (Delavska hranilnica, d.d.), Plesno športno društvo
Artifeks, Šmartno 9, 1211 Ljubljana Šmartno.
- Višino članarine za plesalce, ki so vključeni v proces vadbe in tekmovanj ter
delujejo v rekreacijski ali tekmovalni sekciji, za posamezno plesno obdobje določi
vodstvo društva.
- V izrednih primerih (kot na primer težke socialne razmere) lahko član zaprosi za
odlog plačila.
- V primeru izpisa iz članstva društva se članarine ne vrača.
- Ugodnosti članstva v društvu se določijo za vsako plesno sezono posebej in so
objavljene na spletni strani www.theartifex.si.
RTFX Trust Token
- Vsi nečlani društva imajo možnost vplačila RTFX Trust Tokena, ki jim prinaša
ugodnejše cene open classov ter ugodnosti pri naših partnerjih.
- Veljavnost RTFX Trust Tokena: od vplačila do konca tekoče plesne sezone.
- Cena RTFX Trust Tokena je fiksna in ni odvisna od datuma vplačila.
- RTFX Trust Token se lahko plača z gotovino na recepciji društva ali preko spletne
banke na TRR SI56 6100 0001 4794 884 (Delavska hranilnica, d.d.), Plesno športno
društvo Artifeks, Šmartno 9, 1211 Ljubljana Šmartno.
- Ugodnosti RTFX Trust Tokena se določijo za vsako plesno sezono posebej in so
objavljene na spletni strani www.theartifex.si.
Odsotnosti
- Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene
odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino.
- Udeležencu se pri plačilu šolnine v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi
bolezni ali poškodbe na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden
dni po odsotnosti na info@theartifex.si in ob predložitvi zdravniškega potrdila o
bolezni ali poškodbi, upošteva čas trajanja odsotnosti v znesku 6,00 €/trening.

Pri programih, ki potekajo enkrat tedensko, upoštevamo neprekinjeno
odsotnost, ki je daljša od dveh tednov.
o Pri programih, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko, upoštevamo
neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna.
V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu šolnina za program ustrezno
zmanjša za število zamujenih vaj v znesku 6,00 € za vsako zamujeno vajo.
Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.
Odsotnosti z vaj zaradi katerihkoli drugih razlogov od že vplačane šolnine ne
odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku šolnine.
o

-

Popusti
- Ob vpisu več družinskih članov velja polna cena tečaja za družinskega člana, ki
plačuje najvišjo šolnino, do popusta so upravičeni vsi ostali družinski člani. V
primeru, da so vsi družinski člani vpisani v tečaje z enako visokimi šolninami, velja
polna cena za najstarejšega družinskega člana, do popusta so upravičeni vsi mlajši
družinski člani.
Veljavnost cenika in plačilnih pogojev
- Cenik in plačilni pogoji veljajo od 25.8.2018 do objave novega cenika oz. plačilnih
pogojev.
- Pridružujemo si pravico do spremembe cen in/ali plačilnih pogojev med šolskim
letom.

Ljubljana, 17.9.2018

Plesni studio The Artifex

