TERMIN:
URA:
UČILNICA:
PRIČETEK:
Barbara IP d.o.o., Robbova 25, 1000 Ljubljana, www.bip.si, info@bip.si, T: 01/4319-186, F: 01/4301-627

POGODBA O IZOBRAŽEVANJU
šol. l. 2021/22 (VPIS)
.......................……

Številka: ............................
Datum:
Št. vplačila: .......................

SKUPINSKI TEČAJ: _______________________________, ki obsega 45 učnih ur (1 x tedensko po 60 min.)
PRIIMEK in IME UDELEŽENCA:____________________________________________
DATUM in KRAJ ROJSTVA:________________________________________________
STANUJOČ(a):
_________________________________________________________
OBISKUJE OŠ/ gimnazijo: ___________________________,oddelek: _________(18/19)
IME in PRIIMEK OČETA: ______________________________________________________________
STANUJOČ:__________________________________
M: ____________________________
ZAPOSLEN : ________________________________
TELEFON (služba): _________________
IME in PRIIMEK MATERE:_____________________________________________________________
STANUJOČA:_________________________________
M: ____________________________
ZAPOSLENA: ________________________________
TELEFON (služba): ________________
PLAČNIK TEČAJA BO:
IME IN PRIIMEK, NASLOV plačnika (v kolikor to niso starši): __________________________________
PODJETJE (naziv, naslov, ID za DDV): ______________________________________________
SEZNANJEN(a) SEM Z VPISNIMI POGOJI IN SE ZAVEZUJEM (ustrezno označite):
 Skladno s splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in z navedbo e-naslova, izražam nedvoumno priglasitev za eobveščanje o napredku otroka in programih jezikovne šole do preklica, več: http://www.bip.si/politika-zasebnosti/

E-mail za tedenska e-poročila: ______________________












PRVI OTROK/TEČAJ 
DRUGI OTROK/TEČAJ (10% popust) 
PLAČILO CELOTNEGA TEČAJA OB PREDVPISU (5% popust) 
prejemanje računov v ELEKTRONSKI OBLIKI na e-mail : ___________________

 da bom plačal(a) šolnino v znesku 378,00 EUR in sicer v 9-ih obrokih po 42,00 EUR in sicer z zapadlostjo na dan: vpisa do 15.9.2021, 15.10.2021, 15.11.2020, 15.12.2021, 15.1.2022, 15.2.2 022, 15.3.2022, 15.4.2022, 15.5.2022; na transakcijski
račun Barbara IP d.o.o., Izobraževalni program, Robbova 25, Ljubljana: Številka računa :SI56 0400 1004 9659 624.
 Drugi otrok v družini ima 10% popust (pri krajšem tečaju), zato znaša zanj šolnina 340,20 EUR (popust se obračuna pri
plačilu zadnjega obroka); prvih 8 mesečnih obrokov z enako valuto kot v točki  po 42,00 EUR in zadnji obrok, ki zapade v
plačilo 15.5.2022 v višini 4,20 EUR.
 Ob gotovinskem plačilu celotne šolnine na dan predvpisa, vam priznamo 5% popusta, zato znaša šolnina 359,10 EUR.
 Ob plačevanju mesečnih obveznosti iz točke  in  po prejetih računih na vaš zgoraj navedeni elektronski naslov, vam
priznamo dodatni 1% popust na zgoraj navedeno šolnino, ki se obračuna ob zadnjem obroku.
 V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, se mora šolnina poravnati v enem obroku v vrednosti 378,00 EUR v 8-ih dneh od
prijave na tečaj oz. izstavitve računa. Plačevanje v dveh obrokih je mogoče samo v primeru, ko podjetje plačuje izobraževanje
trem ali več udeležencem.
V ceni šolnine je že vračunan 22% DDV. Literatura ni vračunana v ceno tečaja. V primeru izpisa iz tečaja, se znesek
vpisnine – 1. obroka ne vrača. Če je število prijavljenih otrok v skupini manjše od 4, se izobraževanje v skupini skladno
s predhodnim dogovorom sorazmerno podraži oz. zmanjša število ur izobraževanja v skupini.
da bom poravnal(a) vse stroške šolanja, čeprav bo udeleženec tečaj oz. šolo prenehal obiskovati (izjema so predšolski otroci,
kjer je izpis lahko sporazumen, vendar mora biti pisno dogovorjen);
obveznosti celotne poravnave šolnine odpadejo v primeru daljše bolezni, preselitve v drug kraj, če bom BIP jezikovno šolo o
tem pismeno obvestil s priloženim uradnim potrdilom v 7 dneh po nastanku vzroka za izpis;
da bom morebitne druge spremembe javil(a) v 7 dneh;
da bom na osnovi uradnega potrdila plačal BIP jezikovni šoli šolnino, ki odpade na število realiziranih ur, do dneva pisne vloge
za izpis, če je le-ta ugodno rešena. Če šolnina ni plačana do dneva zapadlosti, jo Barbara IP d.o.o., BIP jezikovna šola izterja s
predhodnim opominom pri pristojnem sodišču, hkrati udeležencu ne vroči spričevala, dokler ni poravnana celotna šolnina. Za
nepravočasno plačilo mesečnih obrokov šolnine BIP jezikovna šola zaračuna 4,00 EUR zamudnih obresti mesečno.
Barbara IP d.o.o. - BIP jezikovna šola se zavezuje, da bo strokovno opravila vzgojno-izobraževalni proces.

Barbara IP d.o.o., Ljubljana
BIP jezikovna šola

Podpis staršev oz. plačnika tečaja:

_________________________

_____________________________

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. registrskega vpisa: 1/26785/00.
Davčna številka družbe: SI10606254. Matična številka: 5909236. Transakcijski račun: SI56 0400 1004 9659 624.

