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Za mladoletne udeležence prijavnico izpolnijo in potrdijo starši ali zakoniti zastopniki.
Z vpisom se vpisujete v celoletne ustvarjalne delavnice (CUD), ki trajajo od septembra do junija.
V primeru morebitnega izpisa je potrebno le-tega javiti vnaprej ob koncu tekočega meseca za
prihajajoči mesec, in sicer z elektronsko pošto na:
info@pandora-artofpole.com
V času počitnic in praznikov delavnic ni. V primeru manjkajočih terminov oziroma
nadomeščanja se posamezne delavnice izjemoma izvajajo tudi v času počitnic/praznikov, o
čemer so udeleženci obveščeni na klasu.
Z vpisom v CUD se mesečno obračunava paketna cena. Posameznih treningov na odštevamo.
Po predhodnem dogovoru se v primeru daljše odsotnosti udeleženca obračunajo le posamezne
delavnice po ceniku.
Ob vpisu se poravna vpisnina (5 EUR) v enkratnem znesku.
Stroški udeležbe CUD se poravnajo s plačilom položnice med 10. in 15. v mesecu za tekoči
mesec. V navedenem roku je potrebno položnico v celoti poravnati ali pa znesku pisno
ugovarjati.
Položnice se izdajajo v začetku meseca za tekoči mesec. Z vpisom v CUD udeleženec prejema
položnice do konca sezone oziroma do svojega izpisa.
Za potrebe letne produkcije je predviden dodaten strošek za kostum v višini do 20 EUR, ki
bremeni udeleženca delavnic.
V času trajanja delavnice se striktno upošteva navodila pedagoga.
Udeleženec mora o morebitnih zdravstvenih težavah obvestiti pedagoga pred pričetkom
vadbe.
Pred vadbo ne posegamo po poživilih ali drugih opojnih substancah.
Vsaka odsotnost udeleženca se zaradi omejenega števila mest na delavnici javi vsaj en dan
prej po e-pošti info@pandora-artofpole.com. V navedenem primeru ima udeleženec pravico
do nadomeščanja zamujenega termina, in sicer v roku 14 dni, v kolikor je še kakšno prosto
mesto. O nadomeščanju se je potrebno dogovoriti preko navedene elektronske pošte.
Treniramo bosi in v športnih oblačilih. S seboj prinesite vodo in brisačko. Na dan treninga si rok
ne mažite s kremo.
Striktno se upošteva navodila tršice, uporaba drogov brez nadzora je prepovedana.

Osebne podatke udeležencev bo Društvo Pandora koristila le v namene obdelovanja in jih ne bo
nikomur posredovala.

