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Splošni pogoji izobraževalnega
programa
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
Izobraževalni program organizira zavod Varni internet.
Kratki naziv: Varni internet
Sedež podjetja: Cesta v Zgornji log 32, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI11705213
Matična številka: 6422217000
Transakcijski račun: SI56 6100 0000 5495 688
Registrirana dejavnost: P85.590 Dr.n. izobr., izpopolnj. in usposabljanje
V nadaljevanju je organizator naveden kot Varni internet.

POTEK PROGRAMA
Počitniški program otrok poteka v razpisanih terminih in je namenjen otrokom od 8. do 10.
leta starosti. Program traja vsak dan od ponedeljka do petka ter obsega aktivnosti po
programu ter vključuje obrok(e).

PRIJAVA IN UDELEŽBA
Prijave na izobraževalni program zbiramo preko spletne strani dogodka www.varniinternet.si
ali na telefonsko število 0590 72 990 in poteka do polne zasedenosti razpoložljivih prostih
mest. Pridružujemo si pravico do zaprtja posameznega termina v primeru zapolnjenih vseh
razpoložljivih mest. Udeležba otroka na izobraževalni program je možna le za cel teden,
izvajanje programa oz. vplačilo posameznih dni ni mogoče. Obisk zgolj posameznih delavnic
ali dodatnih aktivnosti ni možen.
Če je skupina polna, lahko starši prijavijo otroka na čakalno listo. V primeru odpovedi
kakšnega od udeležencev se udeležence na čakalni listi obvesti o prostem terminu. Ko starši
potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno prijavo.
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Ob prijavi otroka na izobraževalni program dovoljujem fotografiranje in snemanje
prijavljenega otroka v času izvedbe izobraževalnega programa, ter uporabo njihovih
posnetkov/fotografij, pisnih in likovnih izdelkov za namen in uresničitev programa (objave na
spletnih straneh organizatorja, razstavo ter druge promocijske namene organizatorja).

CENA PROGRAMA IN MOREBITNE POSEBNOSTI UDELEŽENCA
Cena izobraževalnega programa je navedena na spletni strani izobraževalnega programa.
Za udeležbo na programu mora biti kotizacija plačana pred začetkom programa, predračun
prejmete po elektronski pošti. V primeru neplačila do datuma valute, si Varni internet
pridružuje odstopiti prijavljeno mesto udeležencu s čakalne liste.
V ceno izvedbe počitniškega programa niso vključeni stroški morebitne dodatne zahteve
udeleženca (alergije, odločbe, bolezni, ipd.). V primeru dodatnih zahtev udeleženca si
organizator počitniškega varstva, po predhodnen dogovoru s staršem/skrbnikom
udeleženca, pridružuje pravico zaračunati dodatne zahteve udeleženca.
V primeru da prijavitelj ne navede morebitne dodatne zahteve udeleženca (alergije, odločbe,
bolezni, ipd.) in se le te ugotovijo naknadno, med potekom izvajanja programa, si
organizator izobraževalnega programa, po predhodnen dogovoru s staršem/skrbnikom
udeleženca, pridružuje pravico zaračunati dodatne zahteve udeleženca oz. odkloniti
možnost nadaljne udeležbe udeleženca na izobraževalnem programu.
ODJAVA UDELEŽENCA ALI PROGRAMA
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na
naslov info@varniinternet.si.
Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred
objavljenim začetkom izobraževalnega programa. V kolikor se ne boste odjavili pravočasno
vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50 % kotizacije.
Pri odjavi na dan izvedbe programa kotizacije ne vračamo.
Varni internet si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi
premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo
organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim
izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi
izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z
udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem
letu.
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PRIHOD IN ODHOD UDELEŽENCEV PROGRAMA
Ob prijavi otroka sem seznanjen/a, da so aktivnosti v navedenih in izbranih terminih vsak
dan na izbrani in v naprej dogovorjeni lokaciji (lokacija je določena in izbrana pri prijavi
udeleženca). V primeru prepoznega prevzema otroka iz izobraževalnega programa, si
organizator pridružuje pravico zaračunati dodatno uro varstva otroka, ki znaša 7 EUR/h.

OSTALE ODLOČBE
S prijavo otroka v izobraževalni program sem seznanjen/a, da bodo v izobraževalnem
programu poleg strokovnih mentorjev, otroka spremljali tudi prostovoljci oz. animatorji.
[OPOMBA]: Vsi prostovoljci/spremljevalci otrok, ki bodo sodelovali v izobraževalnih
programih, so bili vključeni v izobraževalne delavnice namenjene prostovoljcem in
animatorjem Varni internet ter vsi imajo potrdilo o nekaznovanosti pri delu z otroki izdano s
strani Ministrstva za pravosodje.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:
Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani
prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1).
Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da Zavod Varni internet
osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva
osebnih podatkov.
Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi
zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o
udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja
in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve
korespondence v okviru delovanja Zavoda Varni internet.
Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega
preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.
Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka
spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

Ljubljana, November 2016

Zavod Varni internet

