
 
                                      PRIJAVNICA - VELENJEE  

                                                                         Plesna sezona 2019/2020 (september/junij)  
PODATKI O PLESALCU/KI 
 
 Ime in priimek:_____________________________________________________________ 
 
Naslov (ulica, poštna št., kraj)___________________________________________________ 
 
PLESNI TEČAJ (ustrezno obkrožite)  

● PLESNA PRIPRAVNICA SKAKALČEK (3-4 let) 1x tedensko 45 min 
● PLESNA PRIPRAVNICA CICI (4-5 let) 1x tedensko 45 min 
● MINI HIP HOP (5-6 let) 1x tedensko 60 min 

 
● HIPHOP ML.PIONIRJI  osnovnošolci 2. do 3. razred (7-8 let) 1x tedensko 90 min 
● HIPHOP PIONIRJI osnovnošolci 4. do 6. razred (9-11 let) 1x tedensko 90 min 
● HIPHOP MLADINCI osnovnošolci 7. do 9. razred (12-14 let) 1x tedensko 90 min 
● HIPHOP ČLANI srednješolci (15+ let) 1x tedensko 90 min 

 
● PAKET »M-DANCER« hiphop+ sodobni ples + balet v paketu  
● PAKET »VIP« 3 ali več plesnih tečajev po izbiri 

 
● SODOBNI PLES ML.PIONIRJI  osnovnošolci 2. do 3. razred (7-8 let) 1x tedensko 60 min 
● SODOBNI PLES PIONIRJI osnovnošolci 4. do 6. razred (9-11 let) 1x tedensko 70 min 
● SODOBNI PLES MLADINCI osnovnošolci 7. do 9. razred (12-14 let) 1x tedensko 70  min 
● SODOBNI PLES ČLANI srednješolci (15+ let) 1x tedensko 90 min 

 
● PAKET »M-ARTIST« sodobni ples + balet v paketu 

 
● BALET ML. PIONIRJI osnovnošolci 2. do 3. razred (7-8 let) 1x tedensko 60 min 
● BALET PIONIRJI osnovnošolci 4. do 6. razred (9-11 let) 1x tedensko 70 min 
● BALET MLADINCI osnovnošolci 7. do 9. razred (12-14 let) 1x tedensko 70  min 
● BALET ČLANI srednješolci (15+ let) 1x tedensko 90 min 

 
● ZUM MINI STARZ (5-7 let) 1x tedensko 45 min 
● ZUM LIL STARZ (8-11 let) 1x tedensko 60 min 
● ZUM BIG STARZ (12+ let) 1x tedensko 60 min 
●  
● BREAKDANCE začetni (7+ let) 2x tedensko 60 min 
● BREAKDANCE nadaljevalni (7+ let) 2x tedensko 90 min 

 
● CHEERDANCE Mravljice (5-7 let) 1x tedensko 60 min 
● CHEERDANCE Metuljčice (8-10 let) 2x tedensko 60 min 
● CHEERDANCE Magic (11+ let) 2x tedensko 90 min 

 

 



PODATKI O STARŠU/ZAKONITEM ZASTOPNIKU (PLAČNIK RAČUNA) 

Ime in priimek_____________________________________________________________ 

Naslov (ulica, poštna št., kraj)___________________________________________________ 

Telefonska številka__________________________________________________________ 

E-poštni naslov_____________________________________________________________ 

Datum: ___________________________ Podpis: _________________________________ 

S podpisom starš/zakoniti zastopnik potrjujem:                                              ustrezno obkrožite  

  

da sem seznanjen s splošnimi pogoji PRS M-dance ter prevzemam vse           
pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz njih DA   -   NE 

da sem seznanjen z Izjavo o varstvu osebnih podatkov PRS M-dance DA   -   NE 

da mi lahko PRS Mdance pošilja račune v elektronski obliki na           
navedeni e-naslov DA   -   NE 

soglašam z obdelavo in objavo fotografij in video posnetkov, ki so bili            
posneti v okviru delovanja PRS M-dance, na spletu (facebook,         
Instagram in spletna stran M-dance.si) 

DA   -   NE 

soglašam z obdelavo in objavo fotografij in video posnetkov, ki so bili            
posneti v okviru delovanja PRS M-dance, v tiskanih publikacijah         
(zloženkah, brošurah, katalogih, časopisih in revijah) 

DA   -   NE 

da se osebni podatki lahko uporabljajo za namene obveščanje o          
aktivnostih, brezplačnih dogodkih, tečajih in delavnicah po elektronski        
pošti 

DA   -   NE 

da se osebni podatki lahko uporabljajo za namene obveščanje o          
aktivnostih, brezplačnih dogodkih, tečajih in delavnicah po telefonu        
(SMS sporočila) 

DA   -   NE 

 

 

Kraj in datum____________________________________  
 

 Podpis starša/zakonitega zastopnika____________________________________ 


