Pogoji udeležbe Poletne šole kitare v Črnomlju 2020
Poletno šolo kitare v Črnomlju 2020 (v nadaljevanju »Poletna šola«) pod umetniškim
vodstvom Aljoše Vrščaja soorganizirajo kulturno-umetniško društvo Slovenski kitarski
kvartet, Glasbena šola Črnomelj (Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj) in JSKD –
območna izpostava Črnomelj (Ulica Mirana Jarca 20, 8340 Črnomelj) (v nadaljevanju
»organizator«). Poletna šola bo potekala od 27. 6. 2020 do 3. 7. 2020. Poletna šola
je namenjena učencem kitare nižje glasbene šole ter učencem, ki so zaključili nižjo
glasbeno šolo, a so še vedno osnovnošolci. Program, cena, možnosti prenočišča in
prehrane ter prijavnica so objavljeni na spletni strani www.poletnasolakitare.si.
Ob prijavi starši prejmejo račun za šolnino, prehrano in prenočišče, ki ga je potrebno
plačati v roku 14 dneh od datuma izdaje računa. Rok plačila je naveden tudi na
računu. Cena udeležbe na Poletni šoli vključuje vsakodnevne vaje v kitarskem
orkestru, individualni pouk, pouk komorne igre, vstopnino na vse koncerte, prevoz na
koncert v Karlovec; hrano in pijačo na pikniku, prevoz na piknik; 24-urno varstvo.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju “starši”) otroka pripeljejo 27. 6. 2020 v Dijaški
dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj, med 16. in 18. uro in ga/jo
po zaključnem koncertu udeležencev, 3. 7. 2020 okoli 20. ure, poberejo pred Cerkvijo
Sv. Duha, Ulica Mirana Jarca 20, 8340 Črnomelj.
Morebitno odjavo je potrebno sporočiti do 10. 6. 2020 preko e-pošte na naslov
info@poletnasolakitare.si. Ob odjavi organizator zaračuna administrativne stroške v
višini 20 €. Če je odpoved dana po 10. 6. 2020 prijavnine ne vračamo, razen v
primeru dokazljivih izrednih razlogov, pri čemer morajo straši predložiti ustrezna
dokazila – kljub temu pa organizator zaračuna administrativne stroške v višini 20 €.
V primeru, da bi udeleženec predčasno prekinil svoj obisk v Poletni šoli, je
organizator upravičen do polnega plačila.
Starši ob prihodu na Poletno šolo podpišejo izjavo o udeležbi v programu ter
dovoljenje za fotografiranje, video in avdio snemanje, dovoljenje za prevoz z vozilom
organizatorja v primeru nujne medicinske pomoči ter dovoljenje za udeležbo na
spremljajočih rekreativnih športnih aktivnostih (pohodništvo, kopanje, nogomet ipd.),
ki so namenjene razvedrilu otrok v času, ko nimajo pouka. Starši se zavedajo, da pri
spremljajočih športnih aktivnostih lahko pride do poškodb, za katere organizator ne
odgovarja. Če se starši ne strinjajo, da je njihov otrok udeležen pri takšnih
aktivnostih, morajo obvestiti organizatorja. V kolikor se udeleženec zaradi
zdravstvenih ali drugih razlogov ne sme ali ne more udeležiti katere izmed takšnih
aktivnosti, morajo starši o tem obvestiti organizatorja.
1. 7. 2020 je predviden piknik ob reki Kolpi v Kampu Podzemelj. V primeru slabega
vremena bo piknik preložen ali premaknjen na drugo lokacijo. Starši se strinjajo s
prevozom z vozilom organizatorja do lokacije piknika in nazaj do Črnomlja.
Starši morajo ob prijavi obvestiti organizatorja o morebitni dietni prehrani, o vseh
morebitnih alergijah in ostalih bolezenskih oziroma zdravstvenih stanjih otroka. Ob
podpisu izjave pa morajo organizatorja seznaniti z načinom uporabe morebitnih
zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci

povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih
pripomočkov.
Organizator bo poskrbel za možnost prenočevanja in treh obrokov (zajtrk, kosilo in
večerja) v Dijaškem domu Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj.
Stroški prehrane in prenočišča so všteti v ceno, v kolikor ste izbrali to možnost. Cena
je navedena na spletni strani www.poletnasolakitare.si. Čez noč bo v Dijaškem domu
Črnomelj na voljo odrasla oseba, ki bo skrbela za varnost otrok. Starši zagotavljajo,
da je udeleženec povsem samostojen in odgovoren glede osebne higiene (tuširanje,
pranje zob ipd.). V primeru prenočevanja na drugi lokaciji organizator ni odgovoren
za nočno varstvo.
Organizator bo poskrbel za varstvo. Vedno bo na voljo odrasla oseba, na katero se
bodo udeleženci lahko obrnili. Poskrbljeno bo za vodenje otrok od Dijaškega doma
do Glasbene šole po zajtrku, na kosilo, na večerjo in po večernem koncertu.
Udeleženec Poletne šole mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.
Organizator si pridržuje pravico, da ob neupoštevanju navodil učiteljev otroka izključi
iz Poletne šole in pokliče starše, da pridejo ponj.
Organizator ne odgovarja za osebne predmete udeležencev Poletne šole.

