POGODBA
o obiskovanju slikarske šole Brina Torkar – V prostorih na Poljedeljski 6, 1000 Ljubljana
za šolsko leto 2018/19
Sedež šole: Šentjanž 70, 3332 Rečica ob Savinji, ki jo zastopa Akad. Slik in Mag. šole Brina Torkar
, za udeleženca:

z dne

Ime in priimek udeleženca: ___________________________________________
Datum rojstva:___________ Naslov: __________________________________
Poštna številka, pošta _________________________
I. Izvajalec: mag. um. Brina Torkar ( v primeru bolezni ali odsotnosti iz opravičenih razlogov termin
nadomešča usposobljeni učitelj)
in
II. Naročnik: (mati, oče, drugo: _____________ )
Ime in priimek: __________________________________
Naslov:
Davčna številka: _____________
Kontaktni podatki za komuniciranje:
GSM, telefon: _______________
E-pošta: ____________________________________
Vaše osebne podatke bomo, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uporabili samo za
potrebe naše slikarske šole (za izstavitev računov, vabljenja na druge dogodke, ki jih organizira
slikarska šola Brina Torkar) in jih ne bomo posredovali tretjim osebam!
Udeleženec bo obiskoval slikarsko šolo Brine Torkar v tekočem šolskem letu 2018/19
ki se bo pričel SEPTEMBRA 6.9. 2018 do in končal 6.6.2019 , ki obsega 105h učnih ur in bo potekal _1 x
krat tedensko (35 obiskov) ob naslednjih dnevih: ČET 1 5 H - 1 8 H __
Izvajalec si pridržuje pravico, da dan in uro pouka, določenega v prejšnjem odstavku, spremeni do pričetka
tečaja. Naročnik lahko v tem primeru od pogodbe odstopi brez obveznosti. V primeru, da je število
udeležencev v skupini manjše od 4, se v skupini, skladno s predhodnim dogovorom, zmanjša število ur
izobraževanja, ali sorazmerno podraži izobraževanje. Dovoljujemo fotografiranje in snemanje našega
otroka in njegovih izdelkov ter objavo v promocijske namene SLIKARSKE ŠOLE BRINA TORKAR.
II.
Cena za obiskovanje šole iz prve točke znaša 8 5 0 , 0 0 EUR, ki jo bo naročnik poravnal v 10 obrokih
mesečno, preko gotovinske blagajne direktno izvajalki ali na poslovni račun Poljedelska 6, 1000 Lj. V
letu 2018/19 bomo naredili 35 obiskov, kar je 105h, kar znaša 800 eur letne šolnine. 50 eur se krijejo letni
stroški za slikarski material. 25 eur ob prvi polovici leta od 27. 9. - 20. 12. 2018 in 25 eur od 1. 1. - 1. 6.
2019. Učenec, ki preneha z obiskovanjem šole predčasno, je primoram poravnati razliko v ceni, saj se
potem popust obračunan za letni obisk ne obračuna.
Mesečni obisk za tiste, ki niso redni študentje (to pomeni, da šole ne obiskujejo celo šolsko leto je cena

120 eur/mesečno/4 obiske (oz. 30 eur na obisk /po 3h).
Popusti se obračunajo v skladu s cenikom. Vsak vpisani študent, ki se odloči obiskovati letni
program plačuje 30 % manjšo ceno, kot tisti, ki se odločijo šolo obiskovati manj časa.
V primeru, da se učenec odloči predčasno izpisati iz šole, je primoran poravnati razliko za
upoštevan popust. Izostanki bolezni se odštejejo od cene, če je predloženo zdravniško potrdilo.
III.
OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo skrbel za strokovno vodenje in izvajanje tečajev, ter bo ob koncu izdal
potrdilo o obiskovanju tečajev. Izvajalec ima pravico prekiniti pogodbo z udeležencem, ki s svojim
obnašanjem večkrat moti potek tečaja. Izvajalec zagotavlja celotno izvedbo programa z nadomeščanjem
pedagogov ali po dogovoru.
V primeru, da naročnik stroškov izobraževanja kljub opozorilu ne plača, jih izvajalec izterja preko
pristojnega sodišča. V tem primeru naročnik storitve plača tudi stroške takse in ostale sodne stroške ter
zakonite zamudne obresti.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje, da bo pravočasno poravnal tečajnino za obiskovanje slikarske šole. Šolnina se lahko
plača v 1x znesku ali vsak 1. najkasneje 2. obisk v mesecu – mesečni znesek 80€ ne glede na št. Obiskov.
Izpis iz slikarske šole je mogoč zaradi utemeljenega razloga, o čemer je naročnik dolžan pisno obvestiti
izvajalca. Do dneva prejema odpovedi mora naročnik poravnati vse zapadle obveznosti.
Naročnik je dolžan najpozneje v 7 dneh od spremembe osebnih podatkov iz te pogodbe, pisno obvestiti
izvajalca.
Naročnik lahko zaprosi za znižanje tečajnine iz utemeljenih razlogov, o čemer odloča vodja slikarske šole.
Sporočanje odsotnosti je potrebno opraviti vsaj dan pred tečajem.
IV.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko udeleženec odnese lastne izdelke. Izvajalec in naročnik se lahko
dogovorita, da en izdelek ostane v arhivu zavoda.
V.
Na vaš e-naslov vas bomo obveščali o naših dogodkih in prireditvah. Če naših obvestil ne boste več
želeli prejemati, lahko preklic pošiljanja obvestil kadarkoli pošljete na naš e-naslov:
torkar7@gmail.com ali na naslov POLJEDELJSKA 6, 1000 LJUBLJANA. Najkasneje v roku
15 dni vas bomo izbrisali iz baze osebnih podatkov, ki je namenjen obveščanju naših strank.
VI.
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno oziroma na pristojnem sodišču v
Ljubljani.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod.

Izvajalec:
Vodja slikarske šole: Brina Torkar

Naročnik:

