
 

KAZININE POLETNE PLESNE PRIPRAVE 

od 19.8. do 23.8.2019, Dijaški dom Portorož  

za plesalce v pripravljalnih in selekcijskih skupinah Kazine  
 

 

 

 

 

         

 

Plesalce pripravljalnih in selekcijskih skupin Kazine vabimo, da z nami plesno preživite predzadnji 
počitniški teden na KAZININIH POLETNIH PLESNIH PRIPRAVAH v Portorožu. Plesali, družili in 
zabavali se bomo v tednu od ponedeljka, 19.8. do petka, 23.8.2019. 

Poleg plesnih treningov različnih plesnih zvrsti, se bomo zabavali, kopali in skupaj ustvarjali pester večerni družabni 
program. Plesalci boste nameščeni v Hostlu Dijaški dom Portorož.  

Cena Kazininih poletnih plesnih priprav znaša 300,00 eur / osebo*. 
Ob prijavi več otrok iz iste družine, cena za drugega in vse naslednje otroke znaša 280,00 eur / osebo*. 
* cena velja v primeru najmanj 40 prijavljenih plesalcev. 
V primeru manjšega števila prijavljenih bo cena višja – o morebitni spremembi cene bomo vse prijavljene obvestili do 20.3.2019. 
 

V ceno programa je vključeno:  
- 4x polni penzion + dodatno kosilo + večerja na dan odhoda, 
- turistična taksa,  
- najmanj dva treninga dnevno, 
- organizirano varstvo, 
- organiziran avtobusni prevoz, 
- organiziran varstvo in animacija.  
 

Nezgodno zavarovanje uredite sami in ni vključeno v ceno. 
 

Prijave sprejemamo do 15.3.2019 oz. do zapolnitve prostih mest. 
Prosimo, da izpolnjeno in podpisano prijavnico oddate na vpisu v Kazini v Šiški, jo pošljete po pošti na naslov Plesna 
šola Kazina, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana ali nam jo v skenirani obliki pošljete na info@kazina.si. 

Prijava šteje kot dokončna ob plačilu akontacije. Naknadne prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest. 

 
Plačilo je možno v treh obrokih na vpisu v času uradnih ur v Kazini v Šiški (Vodnikova 155) ali z nakazilom na 
transakcijski račun Kazine d.o.o. po predračunu: 
prvi obrok (akontacija) v znesku 100,00 eur – plačilo do 2.4.2019 
drugi obrok v znesku 100,00 eur – plačilo do 1.6.2019 
tretji obrok v znesku 100,00 eur – plačilo do 1.8.2019. 
 
 
 



 
Plačilni pogoji: 
Po potrjeni prijavi udeleženec do 2.4.2019 izvede plačilo akontacije v znesku 100,00 eur. Po prejetem predračunu s 
podatki za plačilo lahko znesek poravnate osebno na vpisu v Kazini v Šiški ali z nakazilom na transakciji račun 
organizatorju Kazininih poletnih priprav Kazine d.o.o. (v nadaljevanju organizatorju priprav). Rezervacija za plesalca 
je sprejeta šele po plačilu akontacije. V primeru odpovedi poletnih plesnih priprav s strani organizatorja, se plačilo 
povrne v celoti.  

Udeleženec ima pravico do pisne odpovedi udeležbe na Kazininih poletnih priprav, ki jo pisno po priporočeni pošti ali 
elektronski pošti info@kazina.si posreduje organizatorju priprav. V primeru odpovedi je udeleženec dolžan poravnati 
organizatorju odškodnino zaradi odpovedi in sicer:    
- v primeru odpovedi do 31.5.2019 organizator zadrži strošek prijave v znesku 20,00 eur, preostanek že vplačanega 
zneska pa vrne udeležencu z nakazilom na transakcijski račun, 
- v primeru odpovedi po 1.6.2019 organizator zadrži 50 % od celotne cene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJAVNICA za Kazinine poletne plesne priprave 2019 
od 19.8. do 23.8.2019, Dijaški dom Portorož  
 
podatki udeleženca programa            

ime in priimek:     

datum rojstva:   skupina v Kazini:    

 

kontaktni podatki staršev:            
ime in priimek:     

kontaktni telefon:   elektronski naslov:    

 

 
S podpisom potrjujem: 
- da sem seznanjen/a s predstavljenim programom. 
- da sem seznanjen/a s cenikom in sprejemam splošne in plačilne pogoje v zvezi z udeležbo otroka na Poletnem plesnem taboru 2019. 
- da dovoljujem uporabo fotografij na spletni strani in v medijih za potrebe Plesne šole Kazina. 
- da dovoljujem uporabo osebnih podatkov za potrebe Plesne šole Kazina v skladu z ZVOP. 
 
                     Kazina d.o.o.  
               Silvestra Perčič, direktorica 
 

 

 
Datum:                    Podpis staršev ali skrbnikov:   

____________________________                      _________________________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Splošni pogoji Kazininih poletnih plesnih priprav: 
Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži Kazininih poletnih plesnih priprav in sprejemam spodaj navedena 
splošna pravila: 
- Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja 
s športom. 
- O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana ...) bomo pred odhodom pisno obvestili organizatorja 
priprav. 
- Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru priprav (pohodništvo, sprehodi, ekskurzije, ...).  
- Za vse vrednostne predmete, ki jih bo udeleženec prinesel s seboj, odgovarja sam. 
- Strinjam se s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja tabora, v kolikor te ne 
nastanejo kot posledica nezadostnega dolžnega ravnanja protipravnosti in skrbnosti mentorjev, ter opustitve 
vsakršnega nadzora in dajanja navodil, ki utegne povzročiti škodo.  
- Organizator se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.  
- V primeru neupoštevanja pravil in predpisov oziroma v primeru ravnanja, ki bi škodoval Plesni šoli Kazina in 
ostalim udeležencem, ima organizator pravico udeležencu/ki odpovedati nadaljnje sodelovanje na taboru, brez 
kakršnegakoli povračila stroškov. 


