
Plesna šola JAY (J) DANCE STUDIO SPLOŠNI POGOJI 

 

1. SPLOŠNO 
 
Splošni pogoji Plesne šole Jay (J) dance studio urejajo način poslovanja Plesne šole Jay (J) dance 
studio ter Športno kulturnega društva J dance studio (v nadaljevanju JDS) in zavezujejo 
vsakega, ki je z JDS v pogodbenem razmerju.  
 
Pogodbeno razmerje med JDS, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in prejemnikom (v 
nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno 
prijavnico. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom 
pogodbenega razmerja med JDS in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v 
skladu s Splošnimi pogoji.  
 
Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starš, 
skrbnik), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko. 
 
 

2. INFORMACIJE in SVETOVANJE 
 
O pričetku in trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj, ter ceni tečajev se lahko dobijo 
informacije: 
 

• Na spletni strani www.jaydancestudio.si 
• Po telefonu 051 869 849 v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00) 
• Na e-naslov info@jaydancestudio.si 

Vse, kar je potrebno s splošnimi pogoji JDS sporočiti v pisni obliki, se lahko pošilja na: 

• info@jaydancestudio.si 
 
 

3. VPIS 

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo 
le-te.  

Po oddaji prijavnice, prejme udeleženec oz. plačnik storitve račun za plačilo vadnine  (vadnina 
= plesni tečaj, na prvem  računu tudi letne članarine). Vadnina je zaračunana za tekoči mesec, 
skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe, ki je objavljen na spletni strani JDS. 
Vadnina mora biti plačana do roka plačila, navedenega na obvestilu oz. najkasneje do 20. v 
mesecu za tekoči mesec. 

Na vaji je možna prisotnost le ob poravnani vadnini. V kolikor vadnina ni poravnana dva 
meseca, vstop na vajo ni mogoč. 

Če po vpisu oziroma obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega 
programa, lahko stranka (oz. starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči 
po elektronski pošti JDS.  
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Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da stranka (starš oz. 
skrbnik) o navedenem obvestijo JDS po elektronski pošti najkasneje zadnjega dne v mesecu za 
naslednji mesec.  

a) Tekmovalci 
 
V tekmovalno skupino, je udeleženec povabljen s strani trenerja.  
 
Z vpisom v tekmovalno skupino se udeleženec zaveže: 
 

o Obiskovati treninge celo šolsko leto 
o Obiskovati dodatne treninge, priprave in tekmovanja (državno, evropsko, svetovno 

prvenstvo) 
o Vpis velja za celo tekmovalno sezono 

 

4. OBDOBJE IZVAJANJA PLESNIH PROGRAMOV, TEČAJEV 

Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov in tečajev v JDS poteka vsak dan v tednu, v 
časovnem obdobju 10 mesecev (od 1.9. do 30.6.). Dejavnost izvajanja ne poteka v času šolskih 
počitnic in državnih praznikov.  

 
a) Izjemoma so za izvajanje tečajev za tekmovalce predpisani posebni poletni urniki, ter za 

rekreativno stopnjo razpisani termini (v primeru zadostnega števila prijav). 

 

5. NAČIN PLAČILA 
 
Mesečna šolnina se poravna z bančnim nakazilom v skladu s podatki, navedenimi na računu. 
Ostali morebitni stroški pri trenerju.  

 

6. PLAČILNI POGOJI in CENIK STORITEV 
 
Strankam so plačilni pogoji in cenik na voljo na spletni strani JDS www.jaydancestudio.si. 
Plačilne pogoje in cenik objavi JDS vsako šolsko leto sproti, najkasneje do 25.8. za novo šolsko 
leto.  JDS si pridružuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. 
V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti preko elektronske 
pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca. 
 
a) VADNINA in LETNA ČLANARINA 

 
Mesečna vadnina je fiksna, kar pomeni, da se mesečno ne spreminja glede na število 
plesnih treningov (na primer: zaradi počitnic, morebitnih praznikov). Višina vadnine se 
spreminja le v primeru opravičene odsotnosti (več o tem si preberite v točki b tega člena). 
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Vadnino morate poravnati do roka plačila navedenega na računu, oziroma najkasneje do 
20. v mesecu. V primeru pošiljanja opominov, zaračunamo zakonsko določene zamudne 
obresti.  
 
Letno članarino zaračunavamo pri prvem izdanem računu in pokriva obdobje enega 
šolskega leta (se pravi od septembra do vključno junija naslednjega leta).  
 
Reklamacije na račun upoštevamo v roku 8 dni od izdaje računa. Po preteku tega roka, 
pritožba ni več mogoča. 
 
Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani vadnini. V kolikor le-ta ni poravnana dva meseca, 
udeležba na vaji ni mogoča. 
 

b) Upoštevanje odsotnosti 
 
Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo samo v primeru bolezni, poškodbe ali 
naknadnega vpisa v skupino.   
 
V primeru odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe, se udeležencu na podlagi pisnega 
obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na info@jaydancestudio.si 
in ob predložitvi zdravniškega potrdila upošteva, ko gre za neprekinjeno odsotnost z vsaj 
polovičnega števila vaj. V tem primeru , vam bo za zmanjšano število vaj izdan dobropis. 
 
V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu vadnina za program ustrezno 
zmanjša za število zamujenih obiskov.  
 
Odsotnost z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, 
obveznosti v šoli) ne upoštevamo. 

 

c) Upoštevanje popusta na družinskega člana 
 
V primeru, da se v JDS včlani več ožjih družinskih članov (bratje, sestre), se za vsakega 
naslednjega člana prizna popust. Več o tem si preberite na naši spletni strani pod rubriko 
CENIK. 
 
Popust na drugega oziroma vsakega naslednjega člana se obračunava na polno ceno 
tečaja. Popust se ne upošteva v primeru opravičene odsotnosti, v tem primeru je mesečna 
vadnina že zmanjšana. Popusti se ne seštevajo.  

 

7. ODGOVORNOST in ZAVAROVANJE 
 
Udeležba na plesnih vajah in treningih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. 
Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitve. Nezgodno zavarovanje za 
morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.  
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8. OBISK PLESNIH VAJ in TRENINGOV 
 
Na vajo ali trening se pride vsaj nekaj minut pred začetkom. Z delom se pričenja točno, z 
zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo po odredbi trenerja.  
 
Predšolske in šolske otroke starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih 
prevzamejo ob koncu ure. Dodatnega varstva plesna šola nima organiziranega, zato odgovarja 
za otroke samo v času rednega programa dela – v času plesne vaje ali treninga. 

 

9. TRAJANJE PROGRAMA in TEČAJA ter POSAMEZNE VAJE 
 
Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev. 

 

10. URNIK 
 
Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in 
tečajev.  
 
JDS se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim 
programom, v času in na lokaciji predpisanih tečajev. V primeru odsotnosti učitelja JDS poskrbi 
za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli 
vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča.  

 

11. UPORABA DVORAN 
 
Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v plesni šoli. Tečajniki oz. udeleženci 
lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje oz. treninga ob prisotnosti učiteljev. Člani 
selekcij uporabljajo dvorane na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran in izključno za 
potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabljajo ob 
rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.  
 
 

12. ČISTOČA DVORAN in ODNOS DO PROSTOROV 
 
V dvorane udeleženci vstopajo s čisto obutvijo. V nasprotnem primeru, lahko učitelj od  
tečajnika zahteva, da zapusti dvorano.  

 

13. GARDEROBA 
 
Stvari v garderobi in na drugih mestih puščate na lastno odgovornost. Priporočamo, da 
vrednejše stvari in predmete odnesete s seboj v dvorano.  

 



14. POZABLJENE STVARI 
 
Za pozabljene stvari JDS ne odgovarja.  

 

15. OBVEŠČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI 
 
JDS po elektronski pošti navedeni na prijavnici obvešča o izvajanju aktivnosti, ki so povezane s 
tečaji.  
 
 

16. POLITIKA ZASEBNOSTI in VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
JDS skrbi za varnost osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so 
obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z 
osebnimi podatki ravnamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo.  
 
JDS od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe, razporejanja v vadbene 
skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in 
dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče 
podatke udeleženca: Ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka, 
kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.  
 
S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev JDS« in s tem posledično vzpostavitvijo 
pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da JDS osebne podatke 
udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o 
izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za plačilo vadnine in ostalih 
stroškov, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec 
nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih JDS, ter z občasnih 
objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer 
se udeleženec nahaja.  
 
S potrditvijo soglasja, udeleženec izrecno izjavlja: 
 

o Da je starejši od 18 let in je ob registraciji podal resnične in verodostojne podatke 
o Je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev 

obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov otroka in sicer s pisnim 
obvestilom na info@jaydancestudio.si 

o Da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, če meni, da obdelava 
osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov 

o Da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka 
obdelovali izključno s strani JDS in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur 
podaja svoje izrecno soglasje 

o Da je seznanjen, da JDS osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali uporabljeni, oz. do preklica privolitve 
potem pa se jih trajno izbriše 
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17. VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC 
 
Vsebina učnih programov JDS je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali 
druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice pripadajo JDS. Snemanje 
koreografij in učnih programov JDS s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno, prav tako 
dokumentov, objavljenih na spletni strani JDS ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako 
drugače razširjati v komercialne ali druge namene brez izrecnega pisnega dovoljenja JDS. 
 
 

18. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA 
 
Pogodbeno razmerje, ki nastane med JDS in udeležencem, je sklenjeno za eno šolsko leto. 
Udeleženec lahko razmerje kadarkoli odpove, s pisnim obvestilom na info@jaydancestudio.si 
oz. po navadni pošti. V nasprotnem primeru se šteje kot da je pogodbeno razmerje veljavno. 
 
JDS lahko v primeru premajhnega števila prijav na tečaj, odpove pogodbo s pisnim obvestilom 
vseh tečajnikov. V tem primeru, se zmanjša vadnina za zmanjšano število vaj.  

 

19. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ZARADI COVID – 19 
 
Čeprav je epidemija preklicana in so naša vrata odprta za vse naše plesalce in plesalke, je na 
prvem mestu še vedno zagotavljanje varnosti vseh, ki se udeležujejo naših tečajev. 
 
Za vas smo poskrbeli: 
 

o Da so vam na voljo zadostne količine razkužila 
o Da po vsakem treningu prezračimo dvorane 
o Da razkužimo tla in odlagalne površine 
o Da skrbimo za medsebojno razdaljo 

Vse, ki vstopate v naše prostore, vljudno naprošamo, da še naprej sledite ukrepom in 
navodilom NIJZ, predvsem: 

o V prostore JDS lahko vstopajo samo zdrave osebe 
o Pri vstopu v dvorano si obvezno razkužite roke 
o Upoštevajte higieno kašlja in rok, ter skrbite za medsebojno razdaljo 

 

20. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV 
 
Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani JDS www.jaydancestudio.si in se 
uporabljajo do preklica oziroma, do objave posodobitev in sprememb. 
 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Jay (J) dance studio in Športno kulturno 
društvo J dance studio, je Špela Šerjak, na katero se lahko obrnete preko 
info@jaydancestudio.si. 
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