
BIOEXO, Nika Leben s.p. Bavdkova 29, 4000 Kranj, odgovorna oseba Nika Leben 

(v nadaljevanju organizator), 

ID št. za DDV.: 91538955

matična št.: 6991190000

In starši:

sklepajo

P O G O D B O

O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN ORGANIZATORJA 
POČITNIŠKIH DEJAVNOSTI – POČITNICE Z BIOEXOM

1. člen

S to pogodbo organizator in starši določajo obseg medsebojnih pravic in 
obveznosti, kot izhaja iz veljavne zakonodaje, da se v enaki meri zagotovi 
izpolnitev interesov vseh pogodbenih strank.

2. člen

Starši in organizator ugotavljajo, da je spodaj navedeni otrok vključen v 5 dnevne 
Počitniške dejavnosti ki potekajo  v Ljubljani na Biotehniški fakulteti, naslovu 
Večna pot 111, Ljubljana ali v Kopru na naslovu Vivarij Bioexo, Čevljarska 8, 
Koper.

3. člen 

Počitniške dejavnosti organizira Bioexo, Nika Leben s.p., matična številka 
6991190000. 

Organizator zagotovi primerno število animatorjev, ki za otroke skrbijo in jih 
spremljajo med njihovimi dejavnostmi. V počitniške dejavnosti je vključeno: 
animacijski program, v primeru terenskega pohoda spremstvo s strani 
animatorjev, varstvo, ter animacijski materiali za izvajanje programov, kosilo, 
malica in pijača.  

4. člen

Cena počitniških dejavnosti  za enega otroka, ki jo plačajo starši oziroma skrbniki 
A.  v primeru počitnic z Bioexom   je 134,20 EUR.  

B. v primeru Tabora za najstnike v Piranu je 219 €

C. V primeru Tabor za vedoželjne glave je cena 219€



D. Za Spoznaj ZOO in Slovenijo je cena 219€

Prispevek lahko poravnate do 15.6.2019 na TRR: SI56 3000 0002 7165 662 
(SBERBANK d.d. LJUBLJANA). Velja 10€ popust za drugega otroka iz ene družine.

5. člen

Starši so dolžni organizatorju posredovati telefonsko številko in druge podatke o 
tem, kje jih je mogoče najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z 
otrokom, oz. dejstvih za katere je nujno, da jih starši nemudoma izvedo.

6. člen

Ob prijavi otroka, so starši dolžni organizatorja seznaniti s posebnostmi,  z 
morebitnimi kroničnimi boleznimi otroka, dietami, alergijami, in z otrokovimi 
posebnimi nagnjenji, zlasti tistimi, ki zahtevajo posebno pozornost.

7. člen

Starši se obvezujejo, da otrok s seboj ne bo imel dragih osebnih predmetov (ure, 
zlatnina, CD-ji, mobilne telefone, drage igrače in podobno. V kolikor ima otrok 
omenjene predmete s seboj, organizator in animatorji za te predmete ne 
odgovarjajo. 

8. člen

Starši se obvezujejo, da bodo poskrbeli za pravočasen prihod na zbirno mesto 
odhoda in pravočasen prevzem otroka na mestu prihoda.

9. člen

Prav tako se starši obvezujejo, da bodo povrnili stroške, ki jih povzročil njihov 
otrok namerno v infrastrukturi in opremi prostorov in opremi za potek počitniške 
dejavnosti.

10. člen

Starši soglašajo, da organizator obdeluje osebne podatke, navedene v prijavnici 
in v pogodbi. Bioexo, Nika Leben s.p., Bavdkova 291, 4000 Kranj, matična 
številka: 6991190000, bo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07) varovala zbirko osebnih podatkov staršev in otrok, 
prijavljenih na počitniške dejavnosti in jo uporabljal zgolj za lastne potrebe. V 
zbirki se uporablja ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov, 
ter letnik rojstva, šola in razred, ki jo otrok obiskuje. Starši imajo možnost preklica
tega soglasja. Ravno tako soglašajo, da se posamezne fotografije otrok lahko 
uporabijo v galeriji na spletni strani ali namene promocije teh dejavnosti.



11. člen

V primeru odpovedi do enega meseca pred izvedbo programa se predplačilo 
vrne. 

12. člen 

Starši in organizator bodo morebitne spore iz te pogodbe skušali reševati 
sporazumno. Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, se dogovorijo, da je  za 
reševanje pristojno sodišče v Kranju.

13. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejmejo starši en izvod 
in organizator en izvod. Pogodba je veljavna tudi s potrditvijo okenca, da so starši
prebrali, razumeli in se strinjajo z določili te pogodbe na spletni strani: 
https://nikabio.wufoo.com/forms/prijavnica-za-poaeitnice-z-bioexom/

Datum: Datum:

Starši: za  Bioexo

     Nika Leben

Podpis: Podpis

v primeru elektronske prijave  

s kljukico potrdite da se strinjate Žig:

z določili te pogodbe

Telefonska številka staršev na katero so dosegljivi:

Morebitne posebnosti otroka:

Morebitne alergije na hrano ali zdravila:

Katere so tematike, ki najbolj zanimajo otroka:


