SPLOŠNI POGOJI
Centra za jezike Univerze na Primorskem

Prijava
Prijave na jezikovne tečaje potekajo po spletni prijavnici, po mailu na cjup@fhs.upr.si in
po pošti na naslov FHŠ, Center za jezike UP, Titov trg 5, 6000 Koper.
Prijava na tečaj je potrjena, ko udeleženec pravilno in v celoti izpolni prijavnico ter jo
posreduje na gornje naslove.
Odpoved s strani prijavljenega udeleženca
Udeleženec, ki se je prijavil, se lahko odjavi najkasneje v roku 7 dni pred pričetkom
tečaja. Pri tem se mu povrne celoten znesek vplačila oziroma se mu ne izda računa za
tečaj. Za povračilo zneska mora predložiti originalno potrdilo o plačilu. V kolikor se
udeleženec odjavi kasneje oz. po pričetku tečaja, se mu zneska ne povrne.
Odjava mora biti podana pisno po elektronski pošti na cjup@fhs.upr.si ali po navadni
pošti na naslov FHŠ, Center za jezike UP, Titov trg 5, 6000 Koper.
Odpoved s strani Centra za jezike UP
Center za jezike UP si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe poteka jezikovnega
tečaja zaradi nezadostnega števila prijavljenih, katerih minimalno število je navedeno v
opisu izobraževanja oz. zaradi objektivnih razlogov ali višje sile. O tem je Center za jezike
UP dolžan pravočasno obvestiti že prijavljene udeležence. V tem primeru Center za
jezike v celoti povrne že poravnana vplačila brez obresti. Za povračilo sredstev mora
udeleženec predložiti originalno potrdilo o plačilu.
Cena izobraževanj in plačilni pogoji
Udeleženec prejme račun za jezikovni tečaj po pošti najkasneje teden dni po pričetku
tečaja. Obročno plačilo je možno le po dogovoru z vodjo centra. Udeleženec ni
upravičen do povrnitve sredstev, v kolikor se tečaja ne udeleži.
Cena tečaja je navedena na spletni strani centra www.cjup.upr.si. V kolikor so navedeni
posebni plačilni pogoji za študente ali druge skupine, morajo ti ob izpolnitvi prijavnice
status izkazati z ustreznim dokazilom. Brez dokazila o statusu popustov prijavitelju ne
upoštevamo.
S podpisom prijavnice prijavitelj potrdi seznanjenost s splošnimi pogoji in drugimi
določili Centra za jezike Univerze na Primorskem.

Veljavnost splošnih pogojev in drugih določil
Splošni pogoji in druga določila so sestavni del prijavnice.
Splošni pogoji pričnejo veljati dne 1. 10. 2011 in veljajo do njihovega preklica ali
spremembe.

