
 VPISNI POGOJI  

 
SPLOŠNII POGOJI 

 Guapa plesna sezona 2015/16 se prične s tednom odprtih vrat, ki traja 
od 7.9. do 11.9. (za šolarje) oz. od 21.9. do 25.9. (za cicibane) in konča s 
tednom podeljevanja diplom, ki traja od 13.6. do 17.6.  

 Vsak mesec so 4 vaje (oz. 8 -2x tedensko), ali pa 3 vaje (oz. 6 -2x 
tedensko) in nastop z generalko.   

 Med šolskimi počitnicami, plesnih vaj ni. 

 Prazniki: 8.2., 28.3. in 2.5. in odpadle vaje iz drugih razlogov se 
nadomeščajo po vnaprej določenem razporedu.  

 Vpis poteka od prvega dne odprtih vrat naprej. Na svojo prvo vajo 
prinesi podpisan vpisni list, športno opremo in pijačo. 

 V primeru izpisa je potrebno PK Guapa  pisno obvestiti. 

 Spodaj podpisani soglašam z objavo fotografij na spletni strani, 
facebooku in v občilih, ki poročajo o plesnem klubu Guapa. Soglašam z 
izvedbo programa, s pravili discipline in ukrepi plesnega kluba Guapa. 
Zagotavljam, da moj otrok nima zdravstvenih težav, ki bi ga ovirale pri 
plesu oz. bi mu le-ta škodil. V kolikor tega ne morem zagotoviti, sem 
dolžan PK Guapa obvestiti o stanju in pravilnem ravnanju. S podpisom 
jamčim za resničnost svojih navedb. 

 V primeru poškodbe ali bolezni, PK Guapa ne prevzema odgovornosti.  

 Zbrani podatki bodo uporabljeni le za namen plesnega kluba Guapa in v 
skladu z varovanjem osebnih podatkov.  
 

 PLAČILNI POGOJI 

 Mesečna vadnina se zaračunava 15. v mesecu za prihajajoči mesec in 
mora biti poravnana do zadnjega dne v tekočem mesecu, sicer plesalec 
ne more na 1. vajo v naslednjem mesecu.   

 Ob vpisu se vadnina plača za tekoči in prihajajoči mesec.  

 Septembrska vadnina je polovična. 

 V kolikor je plesalec odsoten 1 teden, se mesečna članarina ne zmanjša. 
V kolikor pa je odsoten 14 dni ali več, se zmanjša za 30%. PK Guapa je 
potrebno obvestiti o odsotnosti, sicer se vadnina zaračuna v celoti.  

 

 

VPISNI LIST  

 

 
SEM (ime in priimek plesalca/ke): 

 
ŽIVIM (naslov in poštna št.): 

 
DATUM ROJSTVA: 

 
OBISKUJEM (ŠOLA oz. VRTEC+skupina): 

 
STARŠ-I oz. SKRBNIK-I (ime in priimek): 

 
PLAČNIK-I (ime in priimek): 

 
 MOBILNA ŠT. STARŠA: 

 
MOBILNA ŠT. ČLANA: 

 
Položnico želim prejemati FIZIČNO / po E-POŠTI (obkroži)  
 
E-POŠTA: 

 
PODPIS: 

 
DATUM VPISA: 

 
IME PLESNE SKUPINE (izpolni PK Guapa): 

 
 

Tel.št.: 031/538-741  E-pošta: maja@guapa.si  


