
CENIK OTROŠKI PROGRAMI 2022/23 
Cenik vadnin za redne otroške plesne programe od 1.9.2022  

MINI POP – MAXI POP – MINI JAZZ – MINI HIP HOP 
 

Otroški programi se plačujejo v sklopih 8-ih izvedenih vaj. Cena za sklop je 55 EUR. 
 

Popusti 
20% na drugega družunskega člana* 
50% na tretjega, četrtega in vse nadaljnje družinske člane* 
*popust se obračuna pri cenejšem plesnem programu. 
 

Plačilo vadnine 
Plačilo vadnine se izvede preko prejetega predračuna »Obvestilo o oddanem naročilu« s strani Plesnega centra 
TBA. Obisk plesnih program je možen ob plačilu predračuna do roka plačila navedenega na predračunu.  
 

Počitnice in prazniki v šolskem letu 2022/23 
V času počitnic in praznikov se otroški plesni programi ne izvajajo. 
Jesenske počitnice (ponedeljek 31. 10. – ponedeljek 4.11.2022) 
Novoletne počitnice (sobota, 26. 12.2022  – nedelja, 2. 1. 2023) 
Zimske počitnice (ponedeljek, 06. 2. – petek, 10. 2. 2023)  
Prvomajske počitnice (četrtek, 27. 4. – torek, 2. 5. 2023)  

 

Nadomeščanja in odsotonosti 
Plesni center TBA si pridružuje pravico, da v primeru višje sile odpove plesne programe. 
Odsotnost plesalca z rednih vaj se pri plačilu redne mesečne vadnine upošteva skladno s plačilnimi pogoji. 
 

Prekinitev članstva v plesnem programu 
Članstvo v plesnem programu lahko prekinete pisno na tba.plesnicenter@gmail.com. V primeru prekinitve 
članstva med tekočim mesecem, vam vadnino obračunamo v skladu s plačilimi pogoji za odsotnost.  
________________________________________________________________________________ 
 
Plačilni pogoji - T.B.A. Plesni center d.o.o. 
 

Vadnina – sklopi 8-ih vaj 
Z izpolnitvijo spletne prijave in potrditvijo pogojev za izbrani plesni program starš/zakoniti zastopnik potrjuje, da je 
seznanjen s cenikom, sprejema plačilne pogoje in se zavezuje, da bo poravnal vse stroške izbranega plesnega programa v 
danem roku. Znesek vadnine je naveden na našem ceniku. Plačilo plesnega programa se poravna mesečno, preko 
predračunov, ki jih v začetku meseca za tekoči mesec prejmete po e-pošti. Poravnate ga do roka plačila navedenega na 
predračunu. Plačila so možna z nakazilom preko TRRja. V primeru zamude plačila, na e-pošto prejmete samodejni 
opomnik. Obisk programov je možen le ob rednem plačevanju vadnine. 
 

Izvedba plesnih programov v primeru višje sile                                                                                                                                                  
V primeru višje sile zaradi katere izvedba plesnih programov v dvorani ni možna, programe odpovemo, vsa plačila 
zamrznemo in s programi nadaljujemo takoj ko bo možno.  
 

Odsotnosti 
Odsotnosti z rednih vaj pri znesku vadnine upoštevamo le v primeru odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe, kasnejšega vpisa 
v posamezni program/skupino ali prekinitve članstva. 
Pri programih, ki potekajo enkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od dveh tednov.* 
*V času epidemije COVID-19 opravičujemo tudi tedenske izostanke zaradi bolezni in prehladov! 
 

V primeri daljše neprekinjene odsotnosti zaradi zgoraj navedenih razlogov se udeležencu pri plačilu vadnine na podlagi 
posredovanega sporočila na tba.plesnicenter@gmail.com pred odsotnostjo ali največ teden dni po odsotnosti upošteva 
celoten čas trajanja odsotnosti v znesku 5 EUR/vadbo.  
V primeru  odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe opravičilo velja ob predložitvi zdravniškega potrdila. 
 
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 
                                                                                                                                   
Celje, 20.08. 2022                                                                                                                   T.B.A. Plesni center d.o.o. 


