Jadranska ulica 4
2250 Ptuj
PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:………………………………………….......
Rojen: ……………………..v …………………………………..
Naslov stalnega prebivališča:………………………....
Pošta in poštna številka:………………………………...
Telefon:………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………...
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU UDELEŽENCA (če je udeleženec mladoletna oseba)
Ime in priimek:………………………………………….......
Rojen: ……………………..v …………………………………..
Naslov stalnega prebivališča:………………………....
Pošta in poštna številka:………………………………...
Telefon:………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………...
Pogodba o pevskem izobraževanju
1. Društvo za glasbeno umetnost Arsana udeležencu nudi pevsko izobraževanje.
2. Pogodba se sklepa med Društvom za glasbeno umetnost Arsana in udeležencem (oz.
zakonitim zastopnikom udeleženca, če je udeleženec mladoletna oseba).
3. Udeleženec bo obiskoval naslednji program (obkrožite ustrezno črko programa):
A program: individualni pouk petja – štiri lekcije mesečno po 40 min
B program: individualni pouk petja – štiri lekcije mesečno po 30 min
C program: skupinski pouk petja (2 udeleženca) – štiri lekcije mesečno po 40 min
4. Mesečna šolnina znaša za:
A program: 60 EUR
B program: 45 EUR
C program: 45 EUR (za posameznega udeleženca)
Šolnina se plačuje najkasneje do 10. dne v mesecu za tekoči mesec na račun in ime:
GLASBENA DEJAVNOST, ANA DELIN S.P.
Matična številka: 3643425000
Davčna številka: 81194552
IBAN: SI56 0510 0801 2915 445 (ABANKA d.d.)
Referenca: številka izdanega računa in številka meseca, za katerega se plačuje šolnina
(npr. številka računa 0012015, plačilo šolnine za september – referenca: 001201509)

5. Vsakemu udeležencu pripadajo mesečno 4 lekcije (v trajanju, ki je odvisno od
programa, katerega obiskuje). Izpadla lekcija s strani mentorja se nadomešča.
6. Izpadla ura s strani udeleženca se ne nadomešča, razen ob predložitvi zdravniškega
opravičila. V tem primeru je učenec dolžan obvestiti mentorja o izostanku vsaj en dan
pred izostankom.
7. Pogodba udeleženca zavezuje, da obiskuje program in redno plačuje šolnino v času
trajanju šolskega leta 2016/2017, to je od meseca septembra 2016 do meseca junija
2017, to je 10 mesecev.
8. V izjemnem primeru izpisa udeleženec obvesti mentorja in odda Društvu za glasbeno
umetnost Arsana podpisano izjavo o izpisu en mesec pred izpisom.
9. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank v treh izvodih, pri
čemer en izvod pripada Društvu za glasbeno umetnost Arsana, en izvod Ani Delin s.p.
in en izvod udeležencu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku.

Podpis zastopnika Društva za glasbeno umetnost Arsana, t.j. Mladen Delin
...................................................
Podpis udeleženca (oz. njegovega zakonitega zastopnika, če je udeleženec mladoletna
oseba)
...................................................
V Ptuju, dne...............................

