
GUAPA VPISNI POGOJI 2017/2018 
 

1. VPIS  
Poteka od 21.8.2017 naprej. 

• Preko e-pošte: Prijavnico najdete na www.guapa.si in jo pošljete na 
elektronski naslov maja@guapa.si.  

• Preko SMS-a: Podatke iz Prijavnice napišete v SMS na telefonsko številko 031 
538 741. 

• Vpisni list: Izpolnjen in podpisan vpisni list je kljub pred prijavi nato potrebno 
oddati na plesnih vajah. Plesalec/ka ga dobi na 1. vaji. 

• 1. Položnica, ki vsebuje vpisnino v znesku 8,00 € in 1. članarino mora biti 
poravnana do 20. dne v mesecu vpisa.   
 

2. IZPIS 
V primeru izpisa je potrebno pisno obvestilo na maja@guapa.si ali na 031 538 741. 

 
3. POČITNICE 

• Jesenske počitnice: 30.10.2017 – 3.11.2017 (pon – ned) 
• Novoletne počitnice: 25.12.2017 – 2.1.2017(pon – tor) 
• Zimske počitnice: 19.2.2018 – 23.2.2018 (pon – ned) 
• Prvomajske počitnice: 27.4.2018 – 2.5.2018 (pet – sre) 

MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI PLESNIH VAJ NI. 
 

4. PRAZNIKI 
• Novoletni praznik: 1.1.2018 – 2.1.2018 (pon – tor) – se nadomeščata 
• Prešernov praznik: 8.2.2018 (čet) – se ne nadomešča (zaradi 26.4.2018) 
• Velikonočni ponedeljek: 2.4.2018– se nadomešča 

 
5. OPREMA 

• Udobna oblačila, čista obutev in pijača. 
• Sladkarije na plesnih vajah so prepovedane, razen ob posebnih priložnostih. 

 
6. OBJAVA FOTOGRAFIJ 

PK Guapa z objavo fotografij plesnih predstav in nastopov v medijih, obvešča javnost 
o dogajanju. Vljudno prosimo, da s podpisom dovoljujete objavo le-teh. V primeru, da 
se z objavo fotografij ne strinjate, vaš otrok ne bo smel nastopati na javnih 
prireditvah. 
 

7. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 
PK Guapa zagotavlja varnost osebnih podatkov in uporabo le-teh izključno za namene 
komuniciranja in obveščanja javnosti v zvezi z dogajanjem v PK Guapa. 
 

8. ZDRAVSTVENO STANJE 
• Zagotavljam, da moj otrok nima zdravstvenih težav.  
• V kolikor tega ne morem zagotoviti, sem dolžan PK Guapa obvestiti o stanju in 

pravilnem ravnanju. 
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• V kolikor stanje ni primerno in o tem nisem nikogar obvestil, ima PK Guapa 
pravico do izpisa. 

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

9.  PLAČILNI POGOJI 
• Mesečna članarina se zaračunava 20. v mesecu za prihajajoči mesec in mora biti 

poravnana do 20. dne tekočega meseca, sicer plesalec ne sme na naslednjo vajo.   
• Članarina se zaračuna na položnici za vsakega plesalca posebej. V kolikor sta dva 

ali več plesalcev iz iste družine je PK Guapa potrebno obvestiti na maja@guapa.si 
ali z SMS-om na 031 538 741, da bo pravilno obračunan popust. 

• CENA članarine se glede na izbor tečajev zaračuna za vsak mesec posebej. Zraven 
se obračuna popust in eventuelne zamudne obveznosti.  

• POPUSTI 25% popust imata 2 člana iz iste družine in 35 % popust imajo 3 člani iz iste 
družine, se obračunajo na enem nalogu vsak mesec posebej. 

• ODSOTNOST V primeru daljše odsotnosti (2 tedna ali več) zaradi bolezni je PK 
Guapa potrebno obvestiti na maja@guapa.si in se osebno dogovoriti za popust 
pri obračunu članarine. V primeru krajše odsotnosti (1 teden) zaradi bolezni ali 
drugih obveznosti, ki jih ima plesalec, se članarina ne zmanjša. 
 

10. RED IN DISCIPLINA 
• Soglašam z izvedbo programa PK Guapa.  
• Strinjam se s pravili discipline in ukrepi. S podpisom jamčim za resničnost 

svojih navedb. V kolikor moj otrok ne bo upošteval reda in discipline, bom o 
tem opozorjen ustno ali pisno. V kolikor se stanje kljub temu ne bo 
spremenilo, ima PK Guapa pravico do izpisa. 
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