
SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJ, DELAVNIC IN
TEČAJEV V ORGANIZACIJI SLOVENSKE FILANTROPIJE

I. UVODNE DOLOČBE
Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11,
Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: udeleženec) ter določajo način, vsebino in pogoje
poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.
 
II. PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
Udeleženec se prijavi na izobraževanje z izpolnjenim obrazcem, ki ga pošlje na naslov marjeta.luznik@filantropija.org. Prijava se
šteje za potrjeno, ko izvajalec udeležencu prijavo pisno potrdi na posredovani elektronski naslov. S prijavo na tečaj se tečajnik
strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji.
 
III. PLAČILNI POGOJI in NAČIN PLAČILA
Cene tečajev so v evrih in ne vključujejo DDV. Izvajalec udeležencu (oz. podjetju) za naročeno storitev pošlje račun, udeleženec pa
račun poravna do določenega roka na podlagi plačilnega naloga. Plačilo v gotovini ni mogoče.
 
IV. ODPOVED UDELEŽBE S STRANI UDELEŽENCA
S prijavo na izobraževanje se udeleženec obveže obiskati izobraževanje v predvidenem terminu. 
Udeleženec lahko udeležbo na izobraževanju odpove ali prekine samo iz upravičenih razlogov. V kolikor želi udeleženec prejeti
povračilo kotizacije, mora odpoved izvajalcu oddati pisno do določenega roka. V kolikor udeleženec odpove udeležbo na
izobraževanju po roku, ki je določen, se mu kotizacija ne povrne. Plačanega izobraževanja udeleženec ne more prenesti na drug
termin, lahko pa se namesto njega v skupino vključi druga oseba, s katero se dogovori udeleženec, ki svojo udeležbo odpoveduje.
V kolikor udeleženec preneha obiskovanje izobraževanje in o tem izvajalca predhodno ne obvesti, se šteje, da je storitev
izobraževanja opravljena v celoti. 
 
V. ODPOVED IZOBRAŽEVANJA S STRANI IZVAJALCA 
Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi posameznih ur ali celotnega tečaja iz vzrokov, ki jih ne more nadzorovati in niso odvisni
od njega, npr. premajhno število prijavljenih, bolezen predavatelja. Če se na skupinski tečaj prijavi nezadostno število
udeležencev, lahko izvajalec tečaj odpove, udeležencem pa brezobrestno vrne celoten znesek že plačane kotizacije. Izvajalec
zagotavlja izvedbo dogovorjenega števila šolskih ur. Morebitne odpadle ure se nadomestijo v terminih, o katerih se izvajalci in
udeleženci vzajemno dogovorijo.
 
VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S prijavo na izobraževanje udeleženec izvajalcu poda soglasje za obveščanje o poteku izobraževanja. Hkrati s prijavo ima tečajnik
možnost podati tudi soglasje za namen prejemanja splošnih obvestil Slovenske filantropije. Soglasje velja do preklica. Izvajalec se
zavezuje, da bo podatke udeleženca hranil in obdeloval izključno v namen, za katerega je bilo podano soglasje. Soglasje lahko
udeleženec kadarkoli prekliče s sporočilom na elektronski naslov marjeta.luznik@filantropija.org. Udeleženec ima za vse osebne
podatke, ki jih zaupa izvajalcu, v skladu s Splošno uredbo Evropske unije o varovanju osebnih podatkov (GDPR) pravico do
dostopa do podatkov, popravka podatkov, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov, ugovora. Za
uveljavljanje teh pravic lahko udeleženec izvajalca kontaktira na elektronski naslov marjeta.luznik@filantropija.org. Udeleženec z
oddajo prijave na tečaj soglaša, da se lahko fotografije in videi z izobraževanja objavljajo na spletni strani in socialnih omrežjih
izvajalca. V kolikor udeleženec objave fotografij/videa sebe oziroma svojega otroka ne dovoljuje, mora izvajalca o tem pisno
obvestiti na elektronski naslov marjeta.luznik@filantropija.org.  
 
VII. ŠKODLJIVO RAVNANJE UDELEŽENCA
Če udeleženec ne upošteva navodil predavatelja, ne upošteva hišnega reda na lokaciji izvajanja tečaja, moti druge
tečajnike ali na drug način onemogoča kakovostno izvedbo izobraževanja (v nadaljevanju: škodljivo ravnanje), ga izvajalec
obvesti o posledicah iz tega člena in mu izreče opozorilo. Če udeleženec tudi po opozorilu ne preneha s škodljivim ravnanjem,
ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, udeleženec pa s tem izgubi pravico obiskovati izobraževanje. V tem primeru
udeleženec ni upravičen do vračila kotizacije.
 
VIII. KONČNE DOLOČBE
Za medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi
splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo. Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni
stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Splošni
pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Slovenske filantropije www.filantropija.org,  dostopni pa so tudi na sedežu
društva.
 
IX. PODATKI IZVAJALCA
Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
Davčna številka: Si79355382                       Matična številka: 5648050000
Trr: Si56 0310 0100 1024 774 SKB              Si56 0201 4025 8581 012 NLB
 
Lokacija izvajanja izobraževanj (v kolikor ni navedeno drugače): Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana

      Slovenska filantropija          Cesta Dolomitskega odreda 11           Ljubljana
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