
PLAČILNI POGOJI – KAZINA d.o.o.       
 

Šolnina 

- Prisotnost na vaji je mogoča le ob plačilu šolnine do prve vaje tečaja. 

- Ob vpisu udeleženec programa oz. eden od staršev ali skrbnikov (v primeru, da je udeleženec programa 
mladoletna oseba) odda prijavnico in se s podpisom zaveže, da bo poravnal vse stroške šolanja.  

- Plačilo je možno osebno na vpisu v Kazini v Šiški v času uradnih ur z gotovino in karticami BA, Maestro, 
Karanta, Eurocard in Visa, z nakazilom na transakcijski račun Kazine d.o.o. in preko SEPA direktne obremenitve 
(pri plačilu redne mesečne šolnine). 

 

Odsotnosti         

- Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni 
ali poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino. 

- Udeležencu se pri plačilu šolnine v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe na 
podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na info@kazina.si in ob 
predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi, upošteva celoten čas trajanja odsotnosti v znesku 7,00 
eur / trening.   
o Pri programih, ki potekajo enkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od dveh tednov. 
o Pri programih, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od 

enega tedna. 

- V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu šolnina za program ustrezno zmanjša za število 
zamujenih vaj v znesku 7,00 eur za vsako zamujeno vajo. 

- Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.   

- Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov od že vplačane šolnine ne odračunavamo oz. je ne 
upoštevamo pri znesku šolnine, lahko pa izkoristite možnost koriščenja kupončka za brezplačen obisk vaje 
(kuponček pridobite pod spodaj navedenimi pogoji).    
 

Kuponček za brezplačen obisk vaje 

- V primeru, da odsotnost sporočite pravočasno (vnaprej ali največ teden dni po odsotnosti) na info@kazina.si, 
vam omogočamo, da za vsako vplačano in neizkoriščeno vajo na vpisu Plesne šole Kazina prejmete kuponček 
za brezplačen obisk ene vaje kateregakoli  programa v Plesni šoli Kazina.  

- Kupončka ne morete izkoristiti za obisk vaje novega plačilnega obdobja skupine v katero ste (bili) vpisani, na 
poletnih tečaji, tečajih, ki niso del rednega letnega programa Kazine d.o.o. in tečajih, v katerih ni minimalnega 
števila vpisanih. 

- Kuponček je potrebno izkoristiti do datuma veljavnosti, ki je naveden na kupončku oz. najkasneje do 24.6. v 
šolskem letu, v katerem je bil izdan. Šolsko leto traja od 1.9.2018 do 31.8.2019. 

 

Rezervacije tečajev 
Rezervacije tečajev sprejemamo brezplačno in veljajo do dogovorjenega datuma pred pričetkom tečaja, ko morate 
šolnino poravnati, sicer vam mesta v željeni skupini ne moremo zagotoviti. Vpis v skupino je mogoč do zapolnitve 
prostih mest.  

 

Individualne ure 
Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure.  
 

Darilni boni         
Darilni boni veljajo do datuma, navedenega na bonu.       
 

Popusti          

- Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa in se med seboj ne seštevajo.  

- Ob vpisu več otrok iz iste družine velja polna cena tečaja za otroka, ki tedensko opravi največje število rednih 
treningov, do popusta so upravičeni vsi ostali otroci. V primeru, da vsi otroci opravijo enako število rednih 
treningov tedensko, velja polna cena tečaja za najstarejšega otroka, do popusta so upravičeni vsi mlajši otroci. 

 

Veljavnost cenika in plačilnih pogojev     

- Cenik in plačilni pogoji veljajo od 1.8.2018 do objave novega cenika oz. plačilnih pogojev.     

- Pridržujemo si pravico do spremembe cen in/ali plačilnih pogojev med šolskim letom.   
 

Ljubljana, 1.8.2018                                  Kazina d.o.o. 
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