Dejan Klančič s. p.
Šarhova ulica 105, SI-2000 Maribor
GSM: +386 31 384 954
E: dejan_klancic@hotmail.com

PRIJAVNICA
Podatki udeleženca:
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Elektronska pošta:
Telefon/GSM:

Podatki plačnika/zakonitega zastopnika (če ni isti kot udeleženec):
Ime in priimek/naziv podjetja:
Naslov:
Pošta:
ID št. za DDV:

60-urni jezikovni tečaj v mali (3–5) skupini (cena: 350 EUR/osebo)

Program:

60-urni jezikovni tečaj v veliki (6–10) skupini (cena: 300 EUR/osebo)
60-urni jezikovni tečaj v skupini (6–10) za upokojence (cena: 160 EUR/osebo)
Jezikovni tečaj za otroke (cena: 160,00 EUR; 40 srečanj po 30 minut)
Individualni jezikovni program (cena: 15 EUR/uro)

Št. ur: _____

Jezikovni program v dvoje (cena: 22,50 EUR/uro)

Št. ur: _____

Inštrukcije, priprava na maturo ali zaključni izpit (cena: 10 EUR/uro)

Št. ur: _____

angleški jezik

nemški jezik

italijanski jezik

španski jezik

Način plačila:

v celoti

na obroke

Nekdanji udeleženec:

da

ne

Jezik:

francoski jezik

Kraj in datum:

Podpis in žig:
(podpis)

(za pravne osebe - žig)

SPLOŠNI POGOJI
za izvajanje jezikovnih programov pri podjetju Jezikovne storitve Klančič
S podpisom te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na hrbtni strani te prijavnice, ter
da bom poravnal obveznosti, ki izhajajo iz tega razmerja.
Omenjeni splošni pogoji so del te ponudbe. DDV ni zaračunan v skladu s 94. členom ZDDV.

Jezikovne storitve Klančič, Dejan Klančič s. p., Šarhova ulica 105, 2000 Maribor, Slovenija
matična številka: 3594564000, banka: Nova KBM, transakcijski račun: 04173-0113351678, davčna številka: 66551641

SPLOŠNI POGOJI
za izvajanje jezikovnih programov pri podjetju Jezikovne storitve Klančič
1. člen
Pogoji veljajo za vse obiskovalce jezikovnih programov (v nadaljevanju: udeleženec) podjetja Jezikovne storitve Klančič (v
nadaljevanju: izvajalec), ki so za izbran jezikovni program s podpisom prijavnice sklenili pogodbo in s tem sprejeli ponudbo
izvajalca. Udeleženec je sklenil pogodbo z izvajalcem tako, da se je prijavil na enega od ponujenih jezikovnih programov.
2. člen
Udeleženec je s prijavo na izbrani jezikovni program izvajalca, natančneje s podpisom te pogodbe, sprejel razpisano ponudbo
za ta jezikovni program ter te splošne pogoje. Udeleženec je dolžan plačati ceno jezikovnega programa v skladu s sprejeto
ponudbo izvajalca. Obveznost udeleženca do plačila šolnine začne teči s podpisom te pogodbe, razen če se pogodba izjemoma
in po dogovoru z izvajalcem razveljavi, in sicer še preden se izbrani jezikovni program začne izvajati (vsaj tri (3) delovne dni
pred začetkom izvajanja izbranega jezikovnega programa).
3. člen
Pogodba se lahko razveljavi, če odpove udeleženec svojo neudeležbo k prijavljenemu jezikovnemu programu vsaj tri (3)
delovne dni pred začetkom izvajanja le-tega in iz utemeljenih razlogov (bolezni, nezgode, nenadnih službenih oziroma študijskih
sprememb, ki jih udeleženec pred prijavo nikakor ni mogel predvideti). V tem primeru je udeleženec dolžan poravnati vpisne
stroške v višini 50 €, hkrati pa mora predložiti pisno potrdilo, ki utemeljuje razloge za nezmožnost obiskovanja programa. Če je
udeleženec pred tem že poravnal celotno ceno ali nekaj obrokov izbranega jezikovnega programa, katerih znesek presega
vpisne stroške, mu je izvajalec dolžan povrniti razliko (med že plačanim zneskom in vpisnimi stroški). Če udeleženec izvajalcu
zgoraj omenjenega pisnega potrdila ne predloži, je dolžan poravnati stroške izbranega jezikovnega programa v celoti in kot
dogovorjeno.
4. člen
V vseh ostalih primerih je udeleženec dolžan poravnati stroške izbranega jezikovnega programa v celoti in kot dogovorjeno,
izvajalec pa pri tem nima nobenih obveznosti.
5. člen
Plačilo stroškov izbranega jezikovnega programa se izvede v treh (3) mesečnih obrokih, in sicer do petnajstega (15.) v tekočem
mesecu na transakcijski račun podjetja. Ob nezadostni zasedenosti skupine si izvajalec pridržuje pravico, da program odpove
oziroma ga po dogovoru z udeleženci prilagodi (npr. skrajša), spremeni ceno ali udeležence preusmeri v drug izobraževalni
program. V primeru neizvajanja programa se ta pogodba po dogovoru udeleženca in izvajalca prenese v naslednji termin (če se
ponudba ne spremeni) ali se razveljavi, izvajalec pa je udeležencu dolžan brezobrestno povrniti vsa morebitna vplačana
vplačila. Za osnovnošolce, dijake, študente in upokojence se plačilni pogoji določijo individualno.
6. člen
Ob ponovnem vpisu v enega izmed ponujenih jezikovnih programov izvajalec odobri udeležencu popust v višini 25 %. Omenjeni
popust ne velja za jezikovne programe, ki jih naroči podjetje za svoje zaposlene.
7. člen
Za jezikovne programe, ki jih pri izvajalcu s podpisom pogodbe ali pisno potrditvijo ponudbe potrdi in naroči podjetje za svoje
zaposlene, veljajo plačilni pogoji in pogoji o izvedbi tečaja, ki so navedeni na podpisani pogodbi ali pisni potrditvi ponudbe.
Udeleženci tečaja v vsakem primeru izpolnijo prijavnico in s tem potrdijo svojo udeležbo.
8. člen
Pri izvajanju individualnega ali jezikovnega programa v dvoje se terminsko izobraževanje organizira fleksibilno, na podlagi
dogovora med predavateljem izvajalca in udeležencem/-a. Če udeleženec (v primeru izvajanja jezikovnega programa v dvoje pa
vsaj eden od udeležencev) pet (5) ur pred začetkom izvajanja dogovorjenega termina izobraževanja ne napove/-sta svoje
odsotnosti, se smatra, da je bilo izobraževanje v predvidenem terminu izvedeno in tečajnik je dolžan iz tega termina poravnati
vse obveznosti.
9. člen
Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 1. 8. 2014, udeleženec pa jih sprejme s podpisom prijavnice.
Maribor, 1. 8. 2015
Dejan Klančič, direktor

