
JAY (J) DANCE STUDIO – Prijavnica za šolsko leto 2022/2023  

*zahtevan podatek 

*Ime in priimek člana/članice plesne šole: __________________________________________ 

* Stalni naslov člana/članice plesne šole in pošta: _____________________________________ 

*Datum rojstva: __________________________________ 

*Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika: ____________________________________ 

*Mobilni telefon staršev:_________________________________    
     

*E naslov za pošiljanje obvestil/računov:____________________________________ 

*Način plačila plesnega tečaja: 1. račun po navadni pošti  2. račun na e naslov 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV  

V plesni šoli Jay (J) dance studio, se zavezujemo, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno in jih 
bomo varovali skladno z zakonodajo, ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vašega 
dovoljenja. Z ureditvijo tega področja se lahko podrobneje seznanite v Splošnih pogojih 
poslovanja plesne šole, ki to področje podrobneje ureja in so dostopni na internetni strani 
www.jaydancestudio.si pod rubriko CENIK (spodaj pod zadnjim cenikom). 

PROSIMO VAS, DA USTREZNO OZNAČITE SOGLASJA:* (OBVEZNO PREBERITE na spletni strani!) 

SOGLAŠAM, da moje osebne podatke obdelujete z namenom vpisa v plesno šolo Jay (J) dance 
studio, z namenom obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja računov, 
potrebnih za izvedbo plačila mesečnih in drugih stroškov (tekmovanja, nastopi,...)  

     SOGLAŠAM, da sem seznanjem s cenikom (objavljen na spletni strani) in sprejemam plačilne 
pogoje plesne šole Jay (J) dance studio in se zavezujem, da bom redno poravnal/a vse stroške 
udeležbe programa na podlagi prejetih računov na zgoraj navedeni naslov (oz. e-naslov). Za 
plačilo stroška odgovarja udeleženec programa, v kolikor je udeleženec programa mladoletna 
oseba, za plačilo odgovarja na prijavnici naveden starš oz. zakoniti zastopnik. 

 
     SOGLAŠAM s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se nahaja 
moj otrok oz. udeleženec programa v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih 
omrežjih plesne šole Jay (J) dance studio. 

 
     SOGLAŠAM, da sem seznanjem in sprejemam splošne pogoje poslovanja plesne šole Jay (J) 
dance studio, ki so na vpogled na internetni strani www.jaydancestudio.si, pri vpisu oz. pri 
vsakem trenerju osebno. 

 

Dne: _____________  Podpis starša oz. skrbnika: ______________________________ 

http://www.jaydancestudio.si/
http://www.jaydancestudio.si/

