
 

 
KAZININ POLETNI PLESNI TABOR 

od 19.8. do 23.8.2019 - Kolpa Resort, Gradac 
za otroke in mlade od 6 do 14 let 

 

 

 

 

       
  

Otroke in mlade od 6 do 14 let vabimo, da z nami v plesnem utripu preživite del letošnjega poletja 
na KAZININEM POLETNEM PLESNEM TABORU v lesenih glamping hiškah Kolpa Resorta. 

Plesali, družili in zabavali se bomo v tednu od ponedeljka, 19.8. do petka, 23.8.2019. 
 

Zabavali in plesali bomo vsak dan, poleg tega pa se bomo vozili s kajaki in SUPi po reki Kolpi in se kopali v 
biološkem bazenu. Večere bomo preživljali ob odprtem ognju in ob drugih aktivnostih na prostem. Glede 
na vreme se bomo udeležili tudi kakšne od plačljivih aktivnosti - obisk adrenalinskega parka, lokostrelstva, 
zorbing nogometa ali katere od različnih delavnic (graviranje v les, peka belokranjske pogače, izdelava 
pisanic, kino pod zvezdami, opazovanje zvezd,…), ki  jih izvedejo v Kolpa Resortu.  

Otroci bodo nameščeni v lesenih glamping hiškah. S sabo prinesejo spalno podlogo in spalno vrečo.  

Na pot se bomo odpravili z vlakom, z vlakom pa se bomo tudi vrnili. V kampu je elektrika na voljo le za nujne 
primere, zato je tabor namenjen druženju in izbranim aktivnostim v naravnem okolju (brez uporabe elektronskih 
naprav). Plesno predznanje ni potrebno, tabora se lahko udeležijo tudi otroci, ki ne plešejo v programih Plesne šole 
Kazina. 

Cena Kazininega poletnega plesnega tabora znaša 250,00 eur / osebo. 
Ob prijavi več otrok iz iste družine cena za drugega in vse naslednje otroke znaša 225,00 eur / osebo. 

V ceno programa je vključeno:  
- povratna vozovnica za vožnjo z vlakom Ljubljana – Gradac – Ljubljana,  
- prevoz z železniške postaje do Kolpa Resorta ali od Kolpa Resorta do železniške postaje z lojtrnikom ali z avtobusom 
(odvisno od vremena), 
- namestitev v lesenih glamping hiškah (od 5 do 7 otrok v posamezni hiški),  
- 4x polni penzion + dodatno kosilo na dan odhoda,  
- turistična taksa,  
- uporaba kajakov in SUP-ov na reki Kolpi,  
- enkratno kopanje v biološkem bazenu,  
- organizirane plesne ure, varstvo in animacija.  
 

Nezgodno zavarovanje uredite sami in ni vključeno v ceno. 

 
 



 
Doplačilo za razne plačljive aktivnosti: največ 25,00 eur (otroci prinesejo denar s seboj) 
Za vstopnine in druge stroške za sodelovanje na nekaterih plačljivih aktivnostih - obisk adrenalinskega parka, 
lokostrelstvo, zorbing nogomet in nekaterih delavnicah v Kolpa Resortu, naj imajo otroci s seboj 25,00 eur. 
Aktivnosti, na katerih bomo sodelovali, bomo izbirali sproti - glede na vreme.  

 
Prijave sprejemamo 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. 

 
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 – ob prijavi 
drugi obrok v znesku 100,00 eur – plačilo do 15.5.2019 
tretji obrok v znesku 50,00 eur  - plačilo do 15.6.2019 
 
 

Plačilni pogoji: 
Po potrjeni prijavi udeleženec izvede plačilo akontacije v znesku 100,00 eur po predračunu s podatki za plačilo. 
Plačilo lahko uredite osebno na vpisu v Kazini v Šiški ali z nakazilom na transakciji račun organizatorju Kazininega 
poletnega tabora Kazine d.o.o. (v nadaljevanju organizatorju tabora). Rezervacija za otroka je sprejeta šele po plačilu 
akontacije. V primeru odpovedi poletnega plesnega tabora s strani organizatorja, se plačilo povrne v celoti.  

Udeleženec ima pravico do pisne odpovedi udeležbe na Kazininem poletnem taboru, ki jo pisno po priporočeni pošti 
ali elektronski pošti info@kazina.si posreduje organizatorju tabora. 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 Kazinin poletni plesni tabor 2019  
od 19.8. do 23.8.2019 - Kolpa Resort, Gradac 
 
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 Kazininega poletnega tabora: 
Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži Kazininega poletnega tabora 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 ...) bom pred odhodom pisno obvestil-a organizatorja 
tabora. 
- Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru tabora (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. 


