SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE IN VARSTVO PODATKOV
Vikend za partnersko rast (17.-19.4.2020)

www.abili.si

www.tvoj-nasvet.si

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

(1) Predmet storitve je izkustvena vikend delavnica za pare, ki jo organizirata organizatorja Izobraževanje in
svetovanje, Alison Kogoj, s. p., Idrija pri Bači 5, 5216 Most na Soči in Psihoterapija, svetovanje in
izobraževanje, Martina Medved s.p., Prešernova 30a, 2000 Maribor.
(2) Prijave so odprte do 2.4.2020 oz. do zapolnitve mest, ko si organizatorja pridržuje pravico zapreti prijave.

2. člen
(1) Organizatorja se zavežeta izvesti vikend delavnico za pare v terminu 17.-19.4.2020 z vsebinami in
aktivnostmi, navedenimi v pripadajočem opisu na spletnih straneh www.abili.si in www.tvoj-nasvet.si oz.
www.zaljubezen.si na lokaciji Gostišče »Jelkin hram« (https://www.jelkin-hram.com/).
(2) Za strokovno izvedbo programa bosta organizatorja poskrbel preko strokovne izvedbe strokovnjakinj za
delo s pari: Alison Kogoj, dipl. med. sestra in učiteljica Billingsove metode ter Martina Medved, mag. zak.
in druž. štud., obe zakonski in družinski terapevtki, usposobljeni za svetovalno-terapevtsko delo s pari.
(3) Strokovnjakinji se zavežeta parom na vikend delavnici nuditi strokovne usmeritve, napotke in pomoč, nista
pa takrat na voljo za individualno in/ali partnersko terapijo.
(4) Vikend za partnersko rast ne nadomešča zdravljenja ali psihoterapevtske/psihološke/psihiatrične pomoči.

3. člen
(1) Organizatorja se zavežeta izvesti »48 ZA ljubezen – Vikend za partnersko rast« v vsakem primeru in v
vsakem vremenu. Vsebine oz. teme, ki bodo obravnavane, so razpisane na spletnih straneh izvajalk,
podrobnejši program po urah pa bo prijavljenim udeležencem poslan najkasneje 10 dni pred pričetkom.
(2) Namen Vikenda je vnašanje svežine, novega pogleda in širše perspektive, živosti in srčnosti v partnerski
odnos. Gre za izkustveno 48-urno delavnico, ki bo pripomogla k boljšemu medsebojnemu razumevanju
in omogočila posameznikom in parom osebnostno oz. partnersko rast.

CENA IN DOLOČBE GLEDE PLAČILA
4. člen
(1) Končna cena vikend delavnice s subvencijo znaša 370 EUR na par. Omogočena je možnost popusta - 10
% za pare, pri katerih je eden / sta oba študenta ali je eden / sta oba brezposelna ter za pare z veliko
družino (4+ otrok). V kolikor par uveljavlja nižjo ceno, se zaveže ob prijavi na e-mail naslov
40zaljubezen@gmail.com predložiti dokazilo (kopija ali screenshot) o vpisu oz. trenutnem statusu.

(2) Ob prijavi dobi vsak par potrditveni e-mail naslov z računom in s podatki za nakazilo. Po prijavi je obvezno
plačilo kotizacije (50 EUR na par), ki velja kot rezervacija. Stornacija prijave oz. vrnitev kotizacije je možna
v 14-ih dneh od dneva prijave, kasneje kotizacije ne vračamo.
(3) Možno je plačilo v dveh obrokih. Plačilo vikenda je potrebno poravnati do izvedbe vikenda oz. najkasneje
do 10.4.2020.
(4) V kolikor se par odloči za drugo nastanitev kot jo je predvidel organizator (Gostišče »Jelkin hram«), par
poravna le strokovno izvedbo vikenda (218 EUR). V tem primeru se par zaveže, da se bo pravočasno in
redno oz. nemoteče za ostale udeležence udeleževal aktivnosti, ki bodo potekale v nastanitvi »Gostišče
Jelkin hram«.
(5) Če par udeležbo odpove pravočasno in s tem pravočasno sprosti mesto drugemu paru, je upravičen do
delnega vračila denarja. Če se prijava odpove do vključno z dnem 7.4.2020, je par upravičen do vračila
50 % poravnanega zneska. Od 8.4.2020 naprej ob odpovedi par več ni upravičen do vračila denarja.
(6) Cena 370 EUR/par zajema:
•
2x nočitev z zajtrkom v nastanitvi »Jelkin hram«,
•
obrok ob prihodu v petek zvečer,
•
piknik košarico za piknik v naravi,
•
romantično večerjo v soboto,
•
prigrizke in okrepčila med odmori,
•
strokovne kratke seminarje,
•
vodene delavnice in aktivnosti,
•
gradivo,
•
drobna presenečenja,
•
izbor Kartic za partnersko rast »52 ZA LJUBEZEN«.
(7) Organizatorja odgovarjata za izvedbo strokovnega programa in za to storitev tudi izstavita račun (v višini
218 EUR), gostišče »Jelkin hram« pa neodvisno od organizatorja izstavi račun za svoje storitve (prenočišče
in prehrana) v višini 152 EUR + turistična praksa – plačilo se poravna na samem mestu.
(8) Nastanitev in gostišče »Jelkin hram« se zaveže izvesti storitev 2x polpenzion (v višini 152 EUR/par +
turistična taksa).
(9) Nastanitev in gostišče »Jelkin hram« se zaveže ponuditi možnost doplačila nedeljskega kosila.
(10) Nastanitev je možno rezervirati pri organizatorju do 5.4.2020 oz. ob prijavi, plačilo pa se poravna v
gostišču »Jelkin hram«, ki odgovarja za storitve, vezane na prenočišče in prehrano.
(11) Organizatorja odgovarjata za izvedbo strokovnega programa in aktivnosti, ki tematsko sodijo v Vikend za
partnersko rast ter sta jih dolžna zagotoviti.
(12) Vse druge aktivnosti in storitve, ki jih ponuja nastanitev in gostišče »Jelkin hram« (športne aktivnosti,
wellness ipd.), ne sodijo v ceno Vikenda; vse rezervacije storitev so zato stvar dogovora neposredno med
pari in ponudnikom storitev »Jelkin hram«.

NASTANITEV
5. člen
(1) Vsak par je nastanjen v nastanitvi »Jelkin hram« (Drežnica 30, 5222 Kobarid) v preprosti dvoposteljni sobi
v velikosti 12m2 z mizo, garderobno omaro in lastno kopalnico. Za posteljnino je poskrbljeno. V nastanitvi
je omogočeno brezplačno parkiranje, brezžična povezava, hišni ljubljenčki so dovoljeni, vendar se par
zaveže sam preveriti morebitno obveznost doplačila za hišne ljubljenčke.

(2) Hrana in kulinarika: Kulinarika vikenda za pare zaradi lokacije temelji na ohranjanju tradicije in okusov iz
preteklosti in je tradicionalno severno primorska (npr. domača skuta in sir Tolminc, “nadelana” polenta,
frika, domači njoki, drežniški štruklji, domači štrudelj). Udeleženci lahko izbirajo med dvema menijema
obrokov (ali mesni ali vegi). Drugi obroki, ki niso vključeni v ceno, se naročajo a-la-carte in zanje veljajo
aktualne cene gostišča.
(3) Udeleženci so dolžni ob prijavi sporočiti kakršnekoli posebnosti/preference glede svojih prehranjevalnih
navad, da jih bo gostišče »Jelkin hram« lahko pravočasno upoštevalo.
(4) Slika nastanitve je simbolična.

Vir: https://www.jelkin-hram.com/.

DOLOČBE GLEDE ZASEBNOSTI
6. člen
(1) Fotografiranje: Udeležen par z udeležbo na delavnici dovoljuje fotografiranje s hrbtne strani oz. osebnih
atributov (npr. roke) ali njunih anonimnih pisnih izdelkov na vajah), ki ne razkrivajo njune identitete, s čimer
bi ju bilo mogoče prepoznati. Na ta način se organizatorja zavezujeta varovati identiteto udeležencev in
zagotoviti njihovo anonimnost.
(2) Fotografiranje, video ali deljenje vtisov udeležencev: Udeleženci so lepo vabljeni, da podelijo svoje vtise v
obliki video izjave, fotografij ali pisnih vtisov, ki bodo objavljeni na spletni strani oz. socialnih omrežjih, ni
pa to njihova obveza.
(3) Zasebnost: Za zasebnost parov je poskrbljeno tako, da jim svojih vsebin oz. informacij ni potrebno deliti
z drugimi pari oz. z izvajalkama. Na kratkih strokovnih seminarjih pari sodelujejo izključno kot občinstvo,
kjer predavata strokovnjakinji in se tam vključujejo po lastni volji, izkustvene aktivnosti in vaje pa so
zasnovane v dvoje.
(4) Delitev informacij: Vsak par ob začetku delavnice podpiše informirano soglasje, v katerem soglaša, da
morebitnih občutljivih ali zasebnih informacij drugih udeležencev ne bo delil izven Vikenda za partnersko
rast in bo s tem spoštoval zasebnost vseh sodelujočih.

INFORMIRANO SOGLASJE
7. člen
(1) Pred pričetkom Vikenda se vsak par zaveže podpisati informirano soglasje (t. i. pogodbo), v katerem
soglaša, da se strinja s pogoji, navedenimi v tem dokumentu in v dokumentu Pogosta vprašanja.

(2) Par prav tako soglaša in se strinja, da je predpogoj za sodelovanje na vikendu sposobnost sodelovanja v
ustreznem psihofizičnem stanju (ne pod vplivom močnih zdravil, alkohola, droge ipd.). V takih primerih
zaradi zagotavljanja procesa drugim udeležencem par ne bo mogel sodelovati na aktivnostih, šteje pa se,
da so le-te bile opravljene in se tudi zaračunajo. To pomeni, da predhoden odhod domov paru ne daje
možnosti vračila denarja.
(3) Udeležba na »48 ZA ljubezen – Vikend za partnersko rast« je prostovoljna in se lahko kadarkoli prekine.
(4) Organizatorja ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju
napačnih ali lažnih podatkov s strani prijavljenih udeležencev.

VARSTVO PODATKOV
8. člen
(1) Organizatorja kot upravljavca osebnih podatkov spoštujeta zasebnost udeležencev ter se zavezujeta, da
bosta z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom prijave in izvedbe »48 ZA ljubezen – Vikend za partnersko
rast« ravnala skrbno in jih varovala ter obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZvOP)
ter pravili o varstvu osebnih podatkov.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev osebnih podatkov organizatorja ne bosta posredovala tretji osebi ali
jih uporabila v druge namene, kot pa izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe Vikenda, razen, če s
predpisi ni določeno drugače.
(3) Udeležen par organizatorjema kot upravljavcema zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica
vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe Vikenda za
partnersko rast v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
(4) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:
o elektronski naslov (za potrebe obveščanja v zvezi z Vikendom za partnersko rast);
o ime in priimek, kontaktna telefonska številka (za potrebe identifikacije in obveščanja o Vikendu za
partnersko rast);
o starostna skupina in status para (za potrebe prilagoditve programa in vsebin ciljni skupini).
5) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov skladno z veljavnimi
predpisi. Podatke hranita organizatorja v računalniški obliki. Na podlagi zahtevka udeleženca se podatki
izbrišejo.
6) Podatke hranita organizatorja do preklica za namen spletnega obveščanja o vsebinah, novostih in
aktivnostih. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da organizatorja novice o svojih vsebinah in programih
prenehata pošiljati.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih
drugih izjav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil odločata
izključno organizatorja. Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe teh pravil, če to zahtevajo
pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
(2) Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah lahko
udeleženci naslovijo na elektronski naslov: 40zaljubezen@gmail.com.

(3) Par se z oddano prijavnico zavezuje, da je skrbno prebral Splošne pogoje udeležbe, določbe o varstvu
podatkov in Pogosta vprašanja ter se strinja z vsemi določbami, navedenimi v javno objavljenih
dokumentih.

