2018/19

Izbran program bo potrdil vodja šole v skladu s pogoji šole, ter vas predhodno obvestil!
PROGRAMI ŠOLE - IZBERITE PROGRAM

P. PLAY

a) MALČEK

4x 30 min/mesec

(62 €)

8€

b) MALI MOJSTER HARMONIKE

4x 30 min/mesec

(66 €)

10 €

c) SOLIST

12 €

d) GLASBENIK

4x 30 min/mesec (70 €)
4x 45 min/mesec (80 €)

e) TEKMOVALEC

4x 45 min/mesec

(80 €)

15 €

f ) MOJSTRSKI PROGRAM

4x 45 min/mesec

(85 €)

25 €

Izberite način plačila šolnine:
Vam najbližja enota šole:

15 €

X

ORKESTRALNI
ORKESTER

X
X

X
X
X

18 €/mesečno
ali
150 €/letno

a) elektronski račun b) po položnici

a) Novo mesto

b) Metlika

c) Grosuplje

d) Črnomelj

Nekaj osnovnih pogojev:
1.) Šolnina se plačuje na TRR po položnici. Položnice pošiljamo po elektronski ali klasični pošti, ki jo prejmete v domač poštni predalčnik.
Gotovinskih plačil v podjetju Smart up Martin Težak s.p. ne omogočamo. Šolnina se nakaže ali poravna do 16. v mesecu za tekoči mesec
v kolikor ni dogovor sklenjen drugače. Cenik programov in druge cene storitev se med letom načeloma ne spreminjajo, si pa pridržujemo
pravico do spremembe cen programov in ostalih storitev. V kolikor se plačnik šolnine z novo ceno ne strinja, le ta ostane do konca tekočega
šolskega obdobja nespremenjena. Redne cene se določajo meseca avgusta. Tisti, ki opravijo vpis v mesecu maju, juniju ali juliju za naslednje
šolsko leto se cene na vpisnem listu ne smatrajo kot obvezne, ampak se vpis smatra kot garancija za prosto mesto v naši šoli. K mesečni
šolnini se lahko prištejejo stroški za morebitne ostale naročene storitve ali morebitni peti obisk. Šolnino šola prekine ali povrne ob daljšem
bolezenskem stanju učenca na podlagi zdravniškega potrdila.
2.) Šola harmonike Martina Težaka zagotavlja nadomeščanje vseh ur in vsem učencem, ki so izostali od pouka zaradi bolezni v kolikor
predložijo zdravniško potrdilo. Zaradi drugih aktivnosti in obveznosti nadomeščanje vsakomur zagotavljamo do 3x, kar je več
izostankov pa je strošek plačnika šolnine in se del šolnine ne vrača, ne prenaša in niti ne zniža saj je učitelj ne glede na izostanek
vedno prisoten v šoli. Nadomeščanja upravičenih ur se izvajajo prvo ali drugo soboto v mesecu oziroma po dogovoru.

3.) GDPR (Označite s KLJUKICO ali vpišite besedo DA za privolitev. V nasprotnem označite z X)
Strinjam se, da moje osebne podatke podjetje Smart up Martin Težak s.p. uporabljala izključno v namen medsebojne
komunikacije, za reševanje zastavljenega vprašanja, za pripravo ponudbe in v skladu s politiko varovanja osebnih podatkov.
Strinjam se, da moje osebne podatke v podjetju Smart up Martin Težak s.p. lahko obdelujejo in uporabljajo v namene neposrednega trženja storitev in
produktov, v namen obveščanja o novostih storitev ter v namen obveščanja o akcijah in novih izdelkih, ki jih podjetje trži in predstavlja.

________

Višina vpisnine za leto 2018/19 znaša 30 €

