PRIPRAVLJALNE in SELEKCIJSKE ART in STREET SKUPINE 2019/2020
cenik šolnine za hip hop 3. trening za mladince od 2.10.2019 do 17.6.2020
za člane pripravljalnih in selekcijskih art in street skupin

Letna šolnina je razdeljena na devet mesečnih obrokov:
Od vključno oktobra do vključno maja (ne glede na število predvidenih rednih treningov v posameznem mesecu)
poravnate šolnino za prvih 32 tednov rednih treningov. V juniju poravnate strošek šolnine za redni trening v 33.
tednu. V letošnjem šolskem letu bodo treningi potekali 33 tednov.
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plačilo šolnine za hip hop 3. trening za mladince
Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvem treningu v mesecu
za tekoči mesec. Pri plačilu šolnine preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred prvim treningom, na trening
prinesite dokazilo o plačilu.
Obisk treningov je mogoč samo ob plačilu šolnine pred obiskom vaje.
Plačilo je možno osebno na vpisu v Kazini v Šiški v času uradnih ur z gotovino in karticami BA, Maestro, Karanta,
Eurocard in Visa ali z nakazilom na transakcijski račun Kazine d.o.o. ali preko direktne obremenitve SEPA – plačilo se
izvede 20. v mesecu za naslednji mesec.

počitnice in prazniki v šolskem letu 2019/2020
V času počitnic in praznikov rednih treningov ni in niso vključeni v obračun letne šolnine.
Počitnice in prazniki v šolskem letu 2019/2020 so:
jesenske počitnice: 28.10.2019 (ponedeljek) - 1.11.2019 (petek)
novoletne počitnice: 23.12.2019 (ponedeljek) - 3.1.2020 (petek)
zimske počitnice: 17.2.2020 (ponedeljek) - 21.2.2020 (petek)
prvomajske počitnice: 27.4.2020 (ponedeljek) - 1.5.2020 (petek)
Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 13.4.2020

nadomeščanje odpadlih treningov
Treninge odpovedane s strani Kazine (odsotnost trenerja zaradi tekmovanj, bolezni) bomo nadomeščali. Kot
nadomeščanje štejemo treninge, ki jih skupina opravi v nadomestnih terminih. Odpadle treninge lahko skupina
nadomešča kadarkoli v tekočem letu.

odsotnost z rednih treningov
Odsotnost plesalca z rednih treningov se pri plačilu redne mesečne šolnine upošteva skladno s plačilnimi pogoji.
DDV je vključen v ceno.
Kazina d.o.o.
Ljubljana, 1.9.2019

