
 

  

POPUST IN OPOMBE K CENIKU: 

 

POPUSTI: 
 50 % popust na drugi cenejši program ob istočasnem  vpisu dveh različnih plesnih               

programov       
 50 % za vsakega vpisanega člana, ki pripelje novega člana (oba prejmeta popust)                                     
 20 % popust pri plačilu celoletne šolnine (SEPTEMBER 21 –JUNIJ 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 10 % popust - dijaki , študentje, upokojenci-  ob predložitvi ustreznega dokazila                            
 20 % popust - starši otrok, ki so vpisani v naše plesne programe        
 *50 % popust – novinci ob vpisu v začetni tečaj družabnih plesov (popust je že 
  zajet v ceni, ki je  označena na ceniku). Ne velja za samske oz. brez plesnega partnerja-ke                                                            
 Otroci:  
 25 % za drugega otroka,  
 50 % za tretjega otroka iz iste družine 

 
 

 
OPOMBE K CENIKU: 
 

 POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO 
 splošni pogoji poslovanja in hišni red sta objavljeni na spletni strani www.rolly.si  
 vadnina se poravna ob vpisu, najkasneje pred pričetkom nove stopnje oz. novega 
        meseca  za sklop 8. vaj , sicer se obračuna posamezna vaja 10 € 
 vsako vadbo si lahko za 15 € tudi rezervirate in zagotovite prostor   
 vsaka stopnja na vseh delavnicah obsega 8 vaj, razen mesečnih vadb – obračunava se 
        paušal 8 vaj ali 4 vaje (odvisno od programa) 
 brezplačno lahko obiskujete enako stopnjo  plesnega programa na drugi termin,   
       (velja za družabne plese) 
 vse vaje so na lastno odgovornost; ne odgovarjamo za kakršnokoli odgovornost glede  
       telesnih poškodb 
 v primeru, da na vadbo ni vpisano zadostno število vadečih, si pridržujemo pravico   
       odpovedati vadbo zaradi  premajhnega števila  vpisanih oz. skrajšati čas trajanja vaje 
 cenik velja za plesne programe, ki potekajo v prostorih plesne šole Rolly, ulica heroja  
       Šaranoviča 27, 2000 Maribor.  

 
Cenik velja od 1.8.2021 do 31.8.2022.  

DDV ni obračunan na osnovi 1. odst.94. čl. ZDDV-1. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cenika. 

 
 

http://www.rolly.si/

