
SPLOŠNI POGOJI PLESNE ŠOLE MDANCE  
 
Informacije 
Informacije in svetovanje o plesnih tečajih lahko dobite na spletni strani www.m-dance.si, po telefonu 070 858 729 pišete 
na info@m-dance.si ali osebno v plesnem in rekreativnem studiu M-dance, Celjska c. 40 (NC Velenjka) v času trajanja 
tečajev.  
 
Vpis in plačilo 
Ob vpisu vsak tečajnik izpolni prijavnico s svojimi podatki. Za mladoletne tečajnike izpolni prijavnico zakoniti zastopnik, ki s 
tem prevzema odgovornost za plačilo mesečnih računov izdanih na ime tečajnika.  V prvem tednu septembra potekajo 
preizkusne vadbe, ki so brezplačne, če se zanje ne odločite. V primeru, da se odločite za plesni tečaj, ki ste ga preizkusili se 
vadba šteje k obračunu mesečnih plesnih tečajev. 
 
Šolnina za plesne tečaje se skozi celo šolsko leto poravnava mesečno za tekoči mesec, za kar vam bomo izdali račun in vam 
ga poslali po elektronski pošti navedeni na prijavnici. V kolikor račun ni poravnana do navedenega datuma, se tečajnik ne 
more udeležiti nadaljnjih vaj plesnega tečaja. S podpisom prijavnice potrjujete, da ste s tovrstnimi pogoji seznanjeni vsi 
udeleženci oz. njihovi zakoniti zastopniki. 
 
V primeru prekinitve obiskovanja izbranega plesnega tečaja je tečajnik oz. njegov zakoniti zastopnik dolžan o tem obvestiti 
plesnega trenerja in podpisati izpisnico oz. poslati obvestilo o izpisu na elektronski naslov info@m-dance.si. V kolikor tega 
ne stori je do obvestila o prekinitvi vpisan v izbrani program in prejema mesečne račune za plačilo plesnega tečaja. Izpis se 
upošteva od prvega dne naslednjega meseca po podpisu izpisnice. 
 
Upoštevanje odsotnosti  
Popustov zaradi posameznih odsotnosti ni. Če je tečajnik odsoten zaradi bolezni ali poškodbe na vsaj 50% treningov v 
posameznem mesecu, priznamo 50% popust. Popust zaradi bolezni ali poškodbe upoštevamo izključno na podlagi 
zdravniškega potrdila, ki ga je potrebno osebno oddati plesnemu trenerju ali ga poslati na info@m-dance.si, v roku 7 dni 
po zaključenem zdravljenju. Kasnejših zahtevkov za priznanje popust ne obravnavamo.  
 
Cenik 
Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.m-dance.si in izobešen v prostorih plesnega in rekreativnega studia  
M-dance.  
 
Odgovornost 
Vsi plesni tečaji potekajo na lastno odgovornost. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitve.  
 
Obisk plesnega tečaja 
Treninge tečajnik obiskuje redno po predvidenem urniku, saj le tako lahko zagotavljamo kakovost in napredovanje vsakega 
posameznika. Tečajnik se lahko v naših prostorih zadržuje 10 minut pred pričetkom vaje, z ustrezno opremo: plesni copati 
(čisti!), športna majica s kratkimi rokavi, dolge športne hlače (vsaj čez koleno), plastenka z vodo, brisača, speti dolgi lasje. 
Tečajnik, ki ob prihodu na trening kaže očitne znake slabega počutja, plesna šola ni dolžna sprejeti. Tečajnik mora 
upoštevati pravila primernega obnašanja in paziti na inventar plesne šole. Namerna poškodba inventarja se zaračuna po 
realnih stroških, ki bodo nastali za obnovo nastale škode, te pa mora kriti skrbnik oz. zakoniti zastopnik.  

 
Pozabljene stvari 
Za pozabljene, izgubljene ali ukradene stvari ne odgovarjamo. Najdene predmete shranjujemo in jih lahko dobite pri 
trenerju. Hranimo jih do konca sezone.  

 
Varovanje osebnih podatkov 
Plesni in rekreativni studio M-dance se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, vnesel v 
informacijski sistem in z njimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabljal samo za namene 
obveščanja o tečajih in dogodkih. S podpisom prijavnice tečajnik oz. njegov zakoniti zastopnik dovoljujete uporabo 
fotografij in videoposnetkov posnetih na treningih, tekmovanjih, nastopih, ipd. za promocijske in marketinške namene 
Plesnega in rekreativnega studia M-dance.  
 
Velenje, avgust 2019 
                                                                                                                                                  Plesni in rekreativni studio M-dance  
                                                                                                                                                                  Direktor,  Marko Golubović  
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