
SPLOŠNI POGOJI organizacije dogodkov DobroBit.si 

Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na delavnico. 

 

1. Rezervacija in plačilo 

Rezervacija je potrjena, ko je plačana kotizacija v celoti ali prvi obrok kotizacije, če je               
omogočeno plačilo na obroke.  

V primeru, da kotizacija ni poravnana v roku 8 dni od poslanega obvestilu o potrditvi               
prijave in informacijo za plačilo kotizacije, lahko organizator smatra, da je prijavitelj            
odstopil od prijave in si organizator pridržuje pravico, da brez obvestila prijavitelju,            
prosto mesto na delavnici ponudi drugim potencialnim udeležencem.  

Plačilo kotizacije v celoti ali prvega obroka, v kolikor je dogovorjeno plačilo na obroke              
je potrebno izvesti najkasneje na dan pričetka delavnice.  

Stroške plačilnega prometa in izvedbe plačila nosi udeleženec delavnice. 

2. Kaj je vključeno v ceno delavnic? 

V ceno delavnice je vključena udeležba na delavnici in gradivo. V kolikor je             
navedeno, so v ceni vključene tudi osvežitve med odmori s pijačami in prigrizki.  

Pri nerezidenčnih dogodkih v ceno ni vključena druga vrsta prehrane (zajtrk, kosilo,            
večerja) ali drugi obroki, razen, če je na dogodku to eksplicitno navedeno. Prav tako              
v ceno niso vključene nočitve ali prevozi na ali iz lokacije dogodka.  

Pri večdnevnih rezidenčnih dogodkih je pri posameznem dogodku navedeno, kaj          
cena vključuje. 

3. Možnost odpovedi s strani organizatorja 

Organizator se obvezuje, da bo kot skrbni gospodar poskrbel, da bo delavnica            
izpeljana. Pridržujemo pa si pravico, do nujnih sprememb, če bo to potrebno, o             
katerih bodo udeleženci obveščeni. V primeru odpovedi dogodka s strani          
organizatorja, je udeleženec upravičen do povračila plačane kotizacije v celotni višini           
vplačila. 

4. Udeležba na delavnici 

Pričakujemo, da so udeleženci prisotni na delavnici ves čas. Prosimo, da nas o             
morebitnih izostankih vnaprej obvestite. 

 



5. Odpoved delavnice s strani udeleženca 

V primeru odpovedi rezervacije in udeležbe na delavnici s strani udeleženca, veljajo            
naslednji pogoji: 

● Vplačana kotizacija je nevračljiva. V primeru neudeležbe organizator obdrži         
vplačano kotizacijo, kot stroške priprave in organizacije dogodka.  

● Organizator povrne vplačano kotizacijo, če udeleženec predloži zdravniško        
potrdilo ali drug zakonsko veljaven dokument. 

● Delavnice z vplačano kotizacijo, se lahko udeleži druga oseba, v kolikor na            
posameznem dogodku ni eksplicitno navedeno drugače. Udeleženec, ki ga bo          
na delavnici zamenjala druga oseba, je to dolžan sporočiti organizatorju pred           
začetkom dogodka.  

6. Odpoved delavnice s strani organizatorja ali tretjih oseb 

Če pride do odpovedi delavnice s strani tretjih oseb, kot npr. odpoved lokacije             
dogodka ali odpoved učitelja zaradi višje sile, bo organizator dogodka poskušal           
pripraviti primerno nadomestno lokacijo ali dogodek. Organizator v tem primeru ni           
obvezan, niti ne more garantirati, da bo delavnico v takem primeru lahko izpeljal, bo              
pa storil, kar je v njegovi moči, da do izvedbe pride. 

V primeru, da je delavnica odpovedana s strani organizatorja, so udeleženci           
upravičeni do povračila vplačanega zneska kotizacije. 

7. Odgovornost organizatorja 

Organizator ne prevzema odgovornosti za dogodke, ki so izven njegove pristojnosti.           
Organizator ni odgovoren za katerokoli neposredno ali posredno škodo in/ali strošek,           
ki nastane s strani tretjih oseb, vključno s potnimi stroški in stroški namestitve, v              
primeru, da je dogodek odpovedan.  

8. Zavarovanje 

Nezgodno zavarovanje je odgovornost vsakega udeleženca. Organizator ne        
prevzema odgovornosti za poškodbe in nezgode. 

Organizator prav tako ne prevzema odgovornosti za odpovedi potovanja         
udeležencev, niti na izgubo ali krajo osebnih predmetov, v času poteka delavnice.  
 
9. Pristojnost sodišča 

Vse nesporazume in spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Sloveniji. 

 

 



10. Varovanje osebnih podatkov 

Pridobljeni osebni podatki so namenjeni zgolj organizatorju delavnice in trenerju, in           
ne bodo posredovani tretjim osebam. 

V vsaki prijavnici, je okence, kjer lahko označite, da dovoljujete uporabo vaših            
kontaktnih podatkov za pošilajanje obvestil, ki jih pripravljata        
povezovalna-komunikacija in DobroBit. Brez vašega dovoljenja, obvestil ne boste         
prejemali.  

V vsakem trenutku se lahko odjavite z liste prejemnikov novic tako, da pošljete             
sporočilo z besedo ODJAVA, kot odgovor na novice ali pa to lahko kadarkoli             
sporočite na elektronski naslov: info@dobrobit.si 
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