BALETNA PRAVLJICA
PRAVILNIK in NAVODILA ZA STARŠE
(velja od 1. 8. 2019 do objave novejše različice)

Pravilnik določa pogoje, kriterije in postopke za izvajanje plesne dejavnosti za
otroke in mladino, ki so samostojno vključeni v izobraževalni program Baletne
pravljice.
Način dela: Otroke pri vadbi baleta učimo osnovnih ter nadaljevalnih plesnih in
baletnih korakov, jih spodbujamo k večji samostojnosti, k razmišljanju, razvijamo
večjo samopodobo. Nudimo sproščen in zabaven plesni program ob moderni in
klasični glasbi. Ob nastopih kreiramo pravljico, kjer se otroci sprostijo in plešejo v
lepih, plesnih oblekah. Otroci se spoznajo s pravilnim izvajanjem gimnastike,
ritmičnimih poskokov, razvijajo koordinacijo in držo. Vadba se z otroci izvaja brez
prisotnosti staršev razen v primerih, ko se o tem predhodno dogovorimo.

I.

PRIJAVNICA ZA VPIS

Ob vpisu v Baletno pravljico je potrebno obvezno izpolniti prijavnico, kjer se
izpolnijo vsi navedeni podatki, ki jih potrebujemo za lastno evidence, za
obveščanje in plačevanje. Prijavnico lahko natisnete in izpolnite na spletni strani
www.baletna-pravljica.si, ter jo podpisano vrnete vzgojiteljici ali na e-naslov
lea.sitar@gmail.com.

II.

OBLAČILA NA VADBI

Otroci potrebujejo na vadbi poljubni dres s krilcem ali brez, najlonke ali brez. Pri
vadbi prav tako dopuščamo kratko majčko in triko. Potrebujejo platnene baletne
copatke, daljše lase naj imajo spete v čop ali figo, zaželjena je plastenka vode.
OPOMBA: platnene baletne copatke je možno kupiti v baletnih butikih Tijuana in
Veronarte, kjer priznajo 5% popust v kolikor deklica pleše pri Baletni pravljici.
Okvirna cena copatk s popustom je 12,00 €. V kolikor se pri njih kupi tudi dres (to
ni obvezno), priznajo 10% popust.

III.

PLESNA PALČKA

Otroci potrebujejo pri vadbi Baletne pravljice rekvizit PLESNA PALČKA, s katero
plešemo izrazni ples, otroke spodbujamo k učenju rekreativnih ter baletnih gibov,
spodbujamo pravilo držo, kreiiramo plesne gibe ter se učimo prvih baletnih
korakov.

Plesno palčko je mogoče naročiti na e-naslovu lea.sitar@gmail.com. Na voljo so
različne barve: svetlo roza, temno roza, svetlo vijolična, temno vijolična, rdeča,
svetlo modra in bela. Cena palčke je 16,00 € brez etuija ali 21,00 € z etuijem. Več
o plesni palčki je na voljo na spletni strani www.plesna-palcka.si.

IV.

LETNA VPISNINA

Ob vpisu v Baletno pravljico se za vsakega otroka plača letna vpisnina v višini
10,00 €. Z vpisnino je krito posojanje rekvizitov, obrabnina pri uporabi rekvizitov,
dresov in kostumov Baletne pravljice, posojanje dodatkov pri nastopih ter kot
ugodnost pri nakupih v baletnih butikih Tijuana in Veronarte.

V.

PLAČILO VADNINE

Račun prejmete po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli na prijavnici.
Vadnino je potrebno poravnati do vsakega 18. v mesecu za tekoči mesec. V primeru
zamude se pošlje opomin ter se zaračunajo stroški opomina v vredosti 5,00 €.
Omogočeno je polletno ali letno plačilo, pri čemer se priznajo dodatni popusti:
•
•

polletno plačilo
celoletno plačilo

10% popusta
15% popusta

Prav tako se prizna dodatni popust 20% za vsakega naslednjega otroka v družini.
Aktualni cenik je objavnjen na spletni strani www.baletna-pravljica.si.
Vadnina je vsak mesec enaka* in se ne obračunava za posamezno vadbo**. Vadnina
se prav tako ne spreminja, če otrok ni prisoten iz kateregakoli vzroka.
V primeru izostanka lahko ure nadomeščate v drugih terminih v dvorani OŠ Franca
Rozmana Staneta.
Mesečna vadnina se ne poravna, če je odsotnost otroka najavljena vnaprej (za cel
mesec), v nasprotnem primeru se poravna celotna vadnina.

VI.

IZPIS IZ BALETNE PRAVLJICE

V primeru, da se otrok izpiše iz Baletne pravljice, je potrebno to pisno podati na
mail:lea.sitar@gmail.com. Vadnina se poravna v celoti še za mesec, ko se otrok
izpiše.
* Pridržujemo si pravico do spremembe posameznih cen zaradi objektivnih razlogov.
Spremembe cen ne vplivajo na že poravnana predplačila.

** V mesecu septembru se za obšolske dejavnosti obračuna polovična vadnina (ne
velja za izven).

VII. NASTOP V ČASU BOŽIČA
Pri Baletni pravljici v mesecu decembru z otroci pripravimo prvi nastop tako, da
starše povabimo na redne vaje in jim pokažemo do takrat naučeno baletno vsebino.
Pokažemo tudi, kako izvajamo vadbo in se skupaj poveselimo.
V kolikor se s šolo dogovorimo, da bodo otroci nastopali na šolski prireditvi, starše
o tem predhodno obvestimo in jim pravočasno damo navodila za nastop.

VIII. ZAKLJUČNI NASTOP
Svečan zakjučni nastop se odvija predvidoma v sredini meseca juniju v dvorani
Union Maribor ali v dvorani SNG Maribor. Otroke pripravljamo na nastop od meseca
februarja do zaključka po naprej dogovorjeni in za otroke primerni vsebini,
izberemo in naučimo jih koreografijo, pripravimo kostumografijo.
Do aprila otroke izmerimo za primerne skupinske drese ter jih najkasneje v mesecu
maju naročimo v baletnih butikih Tijuana, Veronarte ali pri šivilji. Strošek
skupinskih dresov, ki ga lahko starši kupijo za svojega otroka, znaša med 18,00 in
30,00 €. Starše predhodno obvestimo o barvi in ceni dresov. Stroški dresov se
poravnajo na računu ob vadnini do konca meseca maja in se do nastopa hranijo pri
Baletni pravljici. Po nastopu lahko otroci kupljene drese odnesejo domov.
Ostala krila, kostume, dodatke ipd., ki so potrebni za nastop, otrokom posodi
Baletna pravljica, razen v primerih, ko se s starši dogovorimo drugače.
Zaključni nastop je zaradi vseh stroškov organizacije (najem dvorane, ozvočenje,
projekcija, dodatno osebje, ...) plačljiv. Cena posamezne vstopnice je 12,00 €.

