Jadranska ulica 4, 2250 Ptuj
PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:………………………………………….......
Datum rojstva:.............…………………………………..
Naslov stalnega prebivališča:………………………....
Pošta in poštna številka:………………………………...
Telefon:………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………...
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU UDELEŽENCA (če je udeleženec mladoletna oseba)
Ime in priimek:………………………………………….......
Datum rojstva:.............…………………………………..
Naslov stalnega prebivališča:………………………....
Pošta in poštna številka:………………………………...
Telefon:………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………...

Pogodba o pevskem izobraževanju
1. Vokalna šola Arsana udeležencu nudi pevsko izobraževanje.
2. Pogodba se sklepa med Natalijo Tumpej - samozaposleno v kulturi (v okviru Vokalne šole
Arsana) in udeležencem (oz. zakoni m zastopnikom udeleženca, če je udeleženec mladoletna
oseba).
3. Udeleženec bo obiskoval naslednji program (obkrožite ustrezno črko programa):
A program – 80 EUR/mesec: š ri individualne lekcije mesečno po 40 min
B program – 65 EUR/mesec: š ri individualne lekcije mesečno po 30 min
C program – 55 EUR/ mesec: š ri lekcije mesečno v skupini dveh učencev po 40 min
D program – 50 EUR/mesec: š ri lekcije mesečno v skupini treh učencev po 40 min
E program – 45 EUR/mesec: š ri lekcije mesečno v skupini š rih učencev po 40 min.
Dodatni stroški:
- Nastop na posamezni pevski produkciji Vokalne šole Arsana – 10 EUR (znesek se doda
računu za mesec, v katerem je pevska produkcija, na kateri udeleženec nastopa).1
- Vpisnina2 - 15 EUR ob vsakokratnem vpisu (na prvem računu po vpisu).
- Izpisnina - v znesku 1 mesečne šolnine3 v primeru izpisa med šolskim letom (na zadnjem
računu).
1

V šolskem letu 2021/2022 bosta predvidoma organizirani 2 pevski produkciji. Nastop ni obvezen.

2

Ob vpisu (sklenitvi te pogodbe) v šolsko leto 2021/2022 najkasneje do 31. 7. 2021, je vpis brez vpisnine.

3

Glede na program, ki ga udeleženec obiskuje.
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4. Vsakemu udeležencu pripadajo mesečno 4 lekcije4 (v trajanju, ki je odvisno od programa,
katerega obiskuje).
a) Izpadla lekcija s strani mentorja se nadomešča (v živo ali preko interneta).
b) Neopravičeno izpadla lekcija s strani udeleženca se ne nadomešča.
c) Opravičeno izpadla individualna lekcija s strani udeleženca se nadomešča. V tem primeru
je udeleženec dolžan obves mentorja o izostanku vsaj en dan pred izostankom.
d) Če udeleženec opravičeno izostane od lekcije v skupinskem programu (C, D ali E), se ta
lekcija zanj ne nadomešča.
e) V primeru izredih razmer (npr. COVID-19) se lekcije namesto v živo izvajajo preko spleta.
f) V primeru, da udeleženec nastopa na pevski produkciji Vokalne šole Arsana, šteje za eno
individualno lekcijo tudi vaja s korepe torjem za nastop.
5. Izobraževanje v šolskem letu 2021/2022 traja od septembra 2021 do junija 2022 (10
mesecev), možen pa je vpis tudi kadarkoli med šolskim letom. Ta pogodba udeleženca
zavezuje, da obiskuje program in redno plačuje mesečno šolnino v šolskem letu 2021/2022, in
sicer od meseca vpisa do vključno meseca junija 2022.
6. Račun za šolnino se izstavi za tekoči mesec. Udeleženec oz. njegov zakoni zastopnik ga
prejme na elektronski naslov, naveden v zgornjih podatkih.
Šolnina se plačuje najkasneje 8 dni od izstavitve računa na račun in ime:
Natalija Tumpej - samozaposlena v kulturi, pevka
Ulica Borisa Kraigherja 12, 2325 Kidričevo
Davčna št.: 53191358
7. V primeru izpisa med šolskim letom udeleženec obves pevskega mentorja in mu odda pisno
izpisno izjavo najkasneje en mesec pred izpisom.
8. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank v dveh izvodih, pri čemer en
izvod pripada Nataliji Tumpej - samozaposleni v kulturi in en izvod udeležencu oz. njegovemu
zakonitemu zastopniku.
S svojim podpisom soglašam z uporabo in obdelavo navedenih osebnih podatkov za potrebe vodenja evidenc Vokalne šole
Arsana v okviru izvedbe izobraževanja in izstavljanja računov za šolnino. Osebne podatke bomo hranili najkasneje do 30. 9.
2022 oz. 60 dni po podani izpisni izjavi in bodo do takrat hranjeni v elektronski in zični zbirki osebnih podatkov.
S svojim podpisom soglašam z morebitno javno navedbo in objavo udeleženčevega imena in priimka v zvezi s pevskim
izobraževanjem ter zimsko in letno produkcijo učencev Vokalne šole Arsana. S svojim podpisom soglašam z morebitno javno
objavo fotogra j, na katerih je fotogra ran udeleženec v okviru pevskega izobraževanja in izvedbe zimske in letne produkcije
Vokalne šole Arsana.
☐ Soglašam, da me Društvo za glasbeno umetnost Arsana na zgoraj navedeni elektronski naslov obvešča o dogodkih
Vokalne šole Arsana, abonmajskih dogodkih Društva za glasbeno umetnost Arsana ter dogodkih Fes vala Arsana.

Podpisi:
- Natalija Tumpej - samozaposlena v kulturi, pevka
...................................................
- Udeleženec (oz. njegov zakoni zastopnik, če je udeleženec mladoletna oseba)
...................................................
4

Šteje mesečno povprečje opravljenih lekcij od začetka vpisa do 30.6.2022 oz. do izpisa.
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V Ptuju, dne...............................
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