Glasbena šola SVET GLASBE,
Tadej Meznarič s.p.
Ulica Staneta Severja 15, 2000 Maribor
Tel: 031427988 (Tadej Meznarič)
email: info@svetglasbe.com

VPIS V GLASBENO ŠOLO SVET GLASBE ZA LETO 2020/2021
IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
IME IN PRIIMEK učenca/ke:
_________________________________________________
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA učenca/ke:
__________________________________________________
KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA učenca/ke:
__________________________________________________
DRŽAVA:
__________________________________________________
DATUM ROJSTVA učenca/ke:
__________________________________________________
E-POŠTA (staršev za pošiljanje elektronskih položnic):
__________________________________________________
EMŠO učenca/ke:
___________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA učenca/ke:
___________________________________________________
TELEFON učenca/ke in staršev:
__________________________________________________

(Če se v glasbeno šolo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 18. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
vpisnico podpiše njen zakoniti zastopnik. Za osebo do dopolnjenega 18. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vpisom v glasbeno šolo podati pisno soglasje. Oseba, ki je dopolnila 18 let starosti se lahko v glasbeno šolo vpiše brez
omejitev).
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S podpisom:
se zavezujem, da bom svoje obveznosti poravnal do konca tekočega meseca ali ob izstavitvi
računa z rokom plačila 14 dni.
sem seznanjen, da stranka, ki se zaradi zdravstvenih in ostalih resnih razlogov izpiše iz
glasbene šole javi učitelju ali ravnatelju 1 (en) mesec pred začetkom drugega meseca. V
nasprotnem primeru (ali odhod v sredini meseca) se učne ure oziroma mesec šteje kot
izvršen.
prosim, da me glasbena šola Svet glasbe obvešča o različnih dogodkih, novostih in
zanimivostih z glasbenega področja,
sem seznanjen, da so počitnice po letnem šolskem sistemu. Letni šolski sistem je v Sloveniji
naravnan k nadomeščanju manjkajočih tednov v ostalih mesecih čez leto, kjer je razporejenih
po 5 (pet) delovnih tednov, ki se pokrivajo zaradi počitnic. Zato se šolnina glasbene šole
zaračunava po mesečnem pavšalu skozi vso leto.
dovolim, da glasbena šola vodi moje osebne podatke v evidenci članov skladno z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
sem seznanjen, da so po letnem šolskem sistemu počitnice in se nadomeščajo v ostalih
mesecih, kjer je 5 delovnih tednov. Počitnice po letnem šolskem sistemu izostanejo 5 ur
(jesenske, novoletne, zimske, majske in poletne). Prazniki, ki so dela prosti dnevi prav tako
izostanejo. Če praznik, ki je dela prost dan nanese na isti termin učenca v katerem so tudi
počitnice lahko prosite za nadomestni termin svojemu učitelju.
se za zavezujem, da bom pravočasno obveščal o spremembi podatkov (sprememba
prebivališča, sprememba priimka, mobilni kontakti in elektronska pošta).
LETNA ŠOLNINA SE NE ZARAČUNAVA, sem pa seznanjen, da se v primeru odpovedi od
vpisnice oziroma te pogodbe (izpis med tekočim šolskim letom) zavezujem k plačilu 20%
mesečnega obroka, v višini števila mesecev do konca šolskega leta.
sem seznanjen, da je glasbena šola pod video nadzorom.

KRAJ IN DATUM:___________________________

(Če se v glasbeno šolo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 18. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
vpisnico podpiše njen zakoniti zastopnik. Za osebo do dopolnjenega 18. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vpisom v glasbeno šolo podati pisno soglasje. Oseba, ki je dopolnila 18 let starosti se lahko v glasbeno šolo vpiše brez
omejitev).
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Nameni obdelave osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
-komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša
povpraševanja;
-sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
-tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
-tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, na
oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka
prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi
posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini,
katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost
preteklih nakupov;
-za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
-za statistične analize o prodaji našega blaga/storitev in o uporabi naših spletnih strani;
- komunikacija in objave o dosežkih in sprotnem napredovanju glasbene šole preko
socialnih omrežij

PODPIS:_____________________

PODPIS RAVNATELJA:__________________

(Če se v glasbeno šolo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 18. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
vpisnico podpiše njen zakoniti zastopnik. Za osebo do dopolnjenega 18. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vpisom v glasbeno šolo podati pisno soglasje. Oseba, ki je dopolnila 18 let starosti se lahko v glasbeno šolo vpiše brez
omejitev).
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SOGLASJE

Spodaj podpisani/a ________________________________________________, oče, mati, skrbnik
_________________________________________________, dajem soglasje za vpis v glasbeno šolo
Svet glasbe, ter dovoljujem sodelovanje na naslednjih, spodaj navedenih dejavnostih:
- Sodelovanje na skupinskih nastopih in predstavitvah glasbene šole,
- objavo osnovnih osebnih podatkov in doseženih rezultatov na oglasnih deskah, publikacijah in
spletnih straneh,
- sodelovanje na javnih prireditvah,
- fotografiranje in snemanje članov pri urah in na dnevih dejavnosti,
- objavo fotografij in posnetkov na oglasnih deskah, v publikacijah in spletnih straneh.

(Če se v glasbeno šolo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 18. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
vpisnico podpiše njen zakoniti zastopnik. Za osebo do dopolnjenega 18. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vpisom v glasbeno šolo podati pisno soglasje. Oseba, ki je dopolnila 18 let starosti se lahko v glasbeno šolo vpiše brez
omejitev).
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POGOJI OBISKOV IN PLAČILNI POGOJI
Pogoji obiskov:
Ure se izvršujejo po vnaprej dogovorjenem urniku z mentorjem.
V primeru bolezni ali dopustov se ure nadoknadijo po dogovoru, v kolikor je to pravočasno
javljeno učitelju. Ob nadomeščanju ur je mentor dolžan ponuditi dodatni termin. V kolikor se
po dveh ponujenih terminih učenec ne prilagodi urniku mentorja, se ta smatra kot izvršen.
Izostanek se mora javiti vsaj en dan pred dogovorjenim terminom.
V primeru neopravičenega izostanka od ure (nenajavljen izostanek) se ura šteje kot izvršena.
Glasbena šola Svet glasbe ne zahteva letne vpisnine. Odpovedni rok zaradi kakršnegakoli razloga za
izpis je 1 (en) mesec. Stranka se je dolžna držati odpovednega roka pred izpisom. Če se stranka izpiše
na začetku ali v sredini tekočega meseca se ure v tem mesecu štejejo kot izvršene.
Plačilni pogoji:
Ure za učenje se plačujejo mesečno (TRR) ali vsaka ura spoti (izstavitev računa). V primeru, da gre za
mesečno plačilo mora le to biti poravnano ob koncu izvršenega meseca. Plačilo ur se lahko opravi na
sedežu glasbene šole v gotovini ali preko TRR. V primeru, da se znesek poravna preko UPN obrazca
je tukaj priložen vzorec:
Podatki za bančno nakazilo preko UPN obrazca:
Naziv:

Glasbena šola SVET GLASBE, Tadej Meznarič s.p.

Naslov: Ulica Staneta Severja 15
Kraj:
2000 Maribor
Država: Slovenija
IBAN:
BIC banke
prejemnika:
Koda namena:
Namen:
Referenca:

SI56 0463 5011 4654 933

KBMASI2X
GDSV - Plačilo blaga in storitev
Ime in priimek učenca ter mesec in leto za katerega se poravnavajo ure inštrukcij.
(Primer: Samo Vzorec - sepptember 2020)
SI99 - (navedete številko računa

(Če se v glasbeno šolo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 18. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
vpisnico podpiše njen zakoniti zastopnik. Za osebo do dopolnjenega 18. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vpisom v glasbeno šolo podati pisno soglasje. Oseba, ki je dopolnila 18 let starosti se lahko v glasbeno šolo vpiše brez
omejitev).
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Cenik
1 posamična ura
0,5 ure na teden za en
mesec (glasbena
teorija, nauk o glasbi solfeggio)
1 ura na teden za en
mesec
2 uri na teden za en
mesec
Glasbene delavnice za
predšolske otroke

1h = 45 min
0,5h = 30 min

20,00 eur
70,00 eur

Popust

1h = 45 min

75,00 eur

*7%

1h = 45 min

135,00 eur

* 15 %

1h = 45 min

45,00 eur

* Cena že vsebuje pripadajoči popust.

Mesečna izposoja inštrumentov
Harmonika (diatonična)

50,00 €

Klavirska harmonika

45,00 €

Kitara (akustična električna, klasična ali bas kitara) 35,00 €
Ukulele

25,00 €

Flavta

25,00 €

Klaviature

50,00 €

Saksofon

50,00 €

(Če se v glasbeno šolo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 18. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
vpisnico podpiše njen zakoniti zastopnik. Za osebo do dopolnjenega 18. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vpisom v glasbeno šolo podati pisno soglasje. Oseba, ki je dopolnila 18 let starosti se lahko v glasbeno šolo vpiše brez
omejitev).

