
Prijavnica za likovno izobraževanje LICE 

2022/23 

 

 
PODATKI O PRIJAVITELJU: 

Ime in priimek:                   ________________________________________________________ 

Datum rojstva:             ________________________________________________________ 

Naslov:                          ________________________________________________________ 

Telefon:                          ________________________________________________________ 

E-pošta:                          ________________________________________________________ 

 

Letnik v katerega se vpisujem (obkroži): 

 1. letnik 

 2. letnik 

 3. letnik 

 4. letnik 

 Projektni letnik 

 

ŠOLNINA (obkroži): 

 Poravnal/a jo bom v celotnem znesku 360€, do decembra 2022. 

 Poravnal/a jo bom v treh obrokih po 120€. Prvi obrok bom poravnal/a najkasneje do 

konca oktobra 2021, zadnji obrok bom poravnal/a do konca marca 2023. 

 

 

Kraj in datum:  _______________________________________________________ 

Podpis*:               _______________________________________________________ 

*S podpisom soglašam s splošnimi pogoji poslovanja, natisnjenimi na hrbtni strani prijavnice. 



Splošni pogoji poslovanja 

 

 Program likovnega izobraževanja bo v šolskem letu 2022/2023 organiziran v časovnih 

terminih in po razporedu, kot ga bodo v dogovoru s slušatelji določili mentorji Likovne 

šole LICE. 

 Likovno izobraževalni programi so plačljivi. Mesečna šolnina za likovno-izobraževalni 

program LICE (odrasli) znaša 45€. 

 Račun za likovno-izobraževalni program bo organizator pošiljal izključno po elektronski 

pošti. 

 Prijavitelj soglaša, da bo svojo odsotnost predhodno sporočil na elektronski naslov 

galerija@rc-ribnica.si, najkasneje en dan pred terminom srečanja.  

 Prijavitelj soglaša, da bo v primeru predčasnega zaključka šolanja o tem pisno obvestil 

organizatorja po elektronski pošti in sicer pred pričetkom meseca izpisa. V tem primeru 

bo prijavitelj oproščen plačila šolnine za naslednji mesec. 

 Organizator bo prijavitelja o izpadu izvajanja programa obvestil po elektronski pošti.  

 Organizator si pridržuje pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev programa 

ne izvaja. V tem primeru bo o tem obvestil ostale prijavitelje. 

 Prijavitelj soglaša, da Galerija Miklova hiša (Rokodelski center Ribnica) po splošni uredbi o 

varstvu osebnih podatkov (GDPR) v svojih evidencah hrani in obdeluje podatke, ki so 

navedeni v prijavnici. 

 Prijavitelj dovoljuje fotografiranje in uporabo materiala za promocijske potrebe Galerije 

Miklova hiša in Rokodelskega centra Ribnica (objava fotografij na spletni strani, na 

družabnih omrežjih in v javnih glasilih). Galerija Miklova hiša zagotavlja uporabo 

fotografij zgolj v navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane 

osebe. 
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