CENIK - POUK BALETA 2022/2023
za plesalce selekcijskih skupin, člane Društva Kazina
Plačilo letne šolnine je razdeljeno na 10 mesečnih obrokov. Šolnino poravnate v sorazmernem znesku za
število predvidenih vaj v posameznem mesecu. Vse navedene cene veljajo za eno osebo. DDV je vključen v
ceno.
cena s
popustom*

september
1.9.2022 – 30.9.2022
oktober
3.10.2022 – 28.10.2022
november
7.11.2022 – 30.11.2022
december
1.12.2022 – 23.12.2022
januar
3.1.2023 – 31.1.2023
februar
1.2.2023 – 28.2.2023
marec
1.3.2023 – 31.3.2023
april
1.4.2023 – 26.4.2023
maj
3.5.2023 – 31.5.2023
junij
1.6.2023 – 23.6.2023

5 vaj
50,00 €
4 vaje
40,00 €
3 vaje
30,00 €
4 vaje
40,00 €
4 vaje
40,00 €
3 vaje
30,00 €
5 vaj
50,00 €
3 vaje
30,00 €
4 vaje
40,00 €
4 vaje
40,00 €

* Navedena je cena s popustom za plesalce selekcijskih skupin, člane Društva Kazina. Drugih popustov ne
priznavamo.

plačilo šolnine
Obisk vaj omogočimo plesalcem, ki imate poravnano šolnino pred udeležbo na prvi vaji posameznega sklopa.
Predračun s podatki za plačilo šolnine prejmete po elektronski pošti, šolnino pa poravnate do roka plačila
navedenega na predračunu. V kolikor poravnate šolnino preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred
prvo vajo, na vajo prinesite dokazilo o plačilu. Pri plačilu preko spletnega nakupa je plačilo zabeleženo takoj
in vam ni potrebno predložiti dokazila o plačilu.
Plačate lahko 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. ali preko spletnega nakupa (preko povezave,
ki jo prejmete na predračunu s podatki za plačilo).

plačilo posamezne vaje
Plačilo posamezne vaj je možno le izjemoma - po predhodnem dogovoru in pisni potrditvi. Cena ob plačilu
posamezne vaje znaša 17,50 € za 1 vajo.

počitnice in prazniki
V času počitnic in praznikov vaj ni in niso vključene v strošek šolnine.
Počitnice v šolskem letu 2022/2023:
jesenske počitnice: ponedeljek, 31.10.2022 do petek, 4.11.2022
novoletne počitnice: ponedeljek, 26.12.2022 do ponedeljek, 2.1.2023
zimske počitnice: ponedeljek, 6.2.2023 do petek, 10.2.2023
prvomajske počitnice: četrtek, 27.4.2023 do torek, 2.5.2023
Prazniki, ki so dela prosti dnevi v šolskem letu 2022/2023:
ponedeljek, 13.2.2023 – pouka prost dan
ponedeljek, 10.4.2023 – Velikonočni ponedeljek

odsotnost z vaj
Odsotnost z vaj pri plačilu šolnine upoštevamo skladno s plačilnimi pogoji.

Pridružujemo si pravico do spremembe cenika znotraj šolskega leta v kateremkoli od posameznih mesecev.

Kazina d.o.o.

Ljubljana, 25.8.2022

