
Modri Zajec, ustvarjalnice za otroke na Dunaju 

 

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA 

 
1. UPORABNIKI STORITEV; 

a. Uporabniki storitev organizacije so slovensko govoreči otroci, stari najmanj tri leta oz. 

tisti otroci, ki so se sposobni samostojno umsko in gibalno  vključevati v programske 

dejavnosti organizacije, tudi brez prisotnosti staršev. 

b. V določenih primerih so lahko uporabniki storitev tudi starši in sicer to velja za piknike, 

več-dnevna letovanja v turističnih enotah i.p.d. 

 

2. PROGRAMSKE DEJAVNOSTI; 

a. Programske dejavnosti so vsebinsko dovršene ustvarjalne, poučne in športne 

delavnice, pri katerih otroci aktivno sodelujejo in pridobivajo neformalno znanje na 

različnih področjih.  

b. Vsebina dejavnosti temelji na poslanstvu ohranjanja jezika in kulture, obenem pa 

spodbujanja podjetniškega razmišljanja, ustvarjalnosti, sočutja do narave in odprte 

komunikacije. 

c. Programske dejavnosti zmeraj vključujejo poučno igro, opazovanje okolja ter metode 

za učinkovito komunikacijo, zaradi česar se razlikujejo od klasične animacije otrok. 

d. Programske dejavnosti so lahko tudi pripravljene tudi v sklopu organizacije in izvedbe 

rojstnodnevnega praznovanja (več o tem pod točko: Rojstnodnevno praznovanje). 

 

3. VZGOJITELJI; 

a. Vzgojitelji so Slovenci, ki imajo strokovno pedagoško izobrazbo ali več let izkušenj pri 

delu z otroki. Vsak vzgojitelj, ki je del ekipe organizacije je strokovnjak oz. poseduje 

veščine na določenem strokovnem oz. življenjskem področju, ki jih nato v sklopu 

delavnic na pedagoški, zabaven in poučen način posreduje uporabnikom. 

b. Novi vzgojitelj; Vzgojitelj lahko postane tudi vsak, ki ga veseli delo z otroki in ima 

pripravljeno vsebino, ki se sklada s programskimi dejavnostmi organizacije, tudi če še 

nima izkušnje dela z otroki oz. pedagoške izobrazbe. V tem primeru mora najprej 

opraviti obvezno usposabljanje za nove vzgojitelje ter izvesti svojo delavnico na enem 

od dogodkov organizacije, pod nadzorom »starejšega« vzgojitelja. 

c. Etični kodeks; Vzgojitelji pred pričetkom delovanja v sklopu organizacije podpišejo 

posebno izjavo, s katero izrazijo seznanjenost in strinjanje s pravili in pogoji 

poslovanja ter etičnim kodeksom za vzgojitelje (več o tem v dokumentu Etični kodeks 

za vzgojitelje). 

 

4. DOGODKI 

a. Organizator dogodkov je organizacija Modri Zajec (v nadaljevanju: »organizator«). 

b. Lokacije in čas; Programske dejavnosti organizacije se izvajajo na eno- ali več-

dnevnih dogodkih, ki jih organizira ekipa na Dunaju ali na v naprej določenih turističnih 

lokacijah. 

c. Najava dogodkov; Dogodki se najavijo en mesec pred izvedbo na spletni strani, na 

Facebook strani, na Eventbrite strani ter kot obvestilo obstoječim uporabnikom 

storitev organizacije po elektronski pošti. 

d. Plačljivost dogodkov; Dogodki so večinoma plačljivi in sicer izključno v naprej, saj 

se tako zagotovijo razmere za realizacijo organizacije. (Več o tem v točki: Plačila) 

e. Prijava na dogodke; Na dogodke starši prijavijo svoje otroke tako, da kupijo t.i. 

vstopnico (»Ticket«) preko spletne aplikacije Eventbrite.com, v izjemnih primerih, 

kadar organizator to sporoči v naprej, v sklopu vabila na dogodek, pa lahko prijavijo in 

plačajo prisotnost svojih otrok tudi direktno na bančni račun organizacije oz. preko, v 

naprej določene turistične agencije (v primeru programske dejavnosti na turističnih 

lokacijah). 
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f. Odgovornost; Dogodki se večino izvajajo brez prisotnosti staršev, razen če gre za 

skupinska srečanja, npr. pikniki. V času odsotnosti staršev, prevzemajo za otroke 

odgovornost vzgojitelji. Pri tem velja odgovornost samo pod pogojem, da otrok 

upošteva pravila dogodka ter da je vzgojitelj s strani starša bil obveščen o morebitnih 

boleznih (npr. epilepsija, astma, alergija…)  ali vedenjskih oz. drugih posebnostih 

otroka. 

g. Zavarovanje; Vsak dogodek je s strani organizatorja zavarovan za primer nezgode. 

Zavarovanje je vključeno v ceno dogodka. 

h. Število vzgojiteljev; Na vsakem dogodku organizator zagotovi zadostno število 

vzgojiteljev glede na število in povprečno starost prijavljenih otrok. Zadostno število 

vzgojiteljev običajno pomeni najmanj 1 vzgojitelj na 4-6 otrok. 

i. Ostale sestavine ponudbe; Organizator zagotovi prostor in material za načrtovano 

vsebino delavnic, običajno pa je v ceno dogodka vključena tudi BIO malica (npr. sadje 

in sok). 

j. Uporaba fotografij; Starši z nakupom vstopnice ali registracijo na dogodku 

avtomatično soglašajo z uporabo fotografij, nastalih na dogodku, za namene trženja 

ali objave na spletnih kanalih organizacije, ki so javno dostopni (spletna stran, 

Facebook stran, tiskovine). V kolikor starši ne želijo javne objave fotografij njihovih 

otrok, morajo za to vložiti pisno izjavo, v kateri jasno navedejo za katere fotografije in 

za katere spletne kanale ne dajejo soglasja k objavi oz. uporabi fotografij. Za člane 

kluba Modri Zajec, velja posebna ugodnost in sicer lahko starši naročijo originale 

fotografij (brez logotipa organizacije), nastalih na dogodkih, v elektronski obliki. 

k. Odpoved dogodka; V primeru premajhne udeležbe lahko organizator dogodek 

odpove, kar stori najmanj en teden pred pričetkom dogodka. 

 

5. PLAČILA 

a. Plačnik storitev je naročnik vstopnice oz. prijave na dogodku organizatorja. 

b. Storitve organizacije se zmeraj plačujejo v naprej, razen če je v ponudbi navedeno 

drugače. 

c. Način plačila; Plačila za dogodke se izvajajo preko spletne aplikacije Eventbrite.com 

(aplikacija), v izjemnih primerih tudi direktno na bančni račun organizacije. V primeru 

plačila preko aplikacije, se poleg redne cene vstopnice zaračuna še delna provizija za 

obdelavo plačila, ki se v končno ceno zaračuna avtomatično ob nakupu vstopnic. 

d. Popusti; V primeru prijave dveh ali več otrok se običajno nudi količinski popust. V 

primeru popusta je ta možnost ponujena kot nakup vstopnice za drugega otroka, v 

katero je že vključen količinski popust. Količinski popust velja samo za otroke iste 

družine. V primeru, da je ponujen popust za drugega otroka in starši prijavlja tri ali štiri 

otroke, pomeni, da se lahko uveljavlja vstopnica s popustom na vsakega drugega 

otroka. Torej v primeru družine s tremi otroki, se plačata dve polni vstopnici in ena s 

popustom, medtem ko družina (naročnik) s štirimi prijavljenimi otroki plača dve polni 

vstopnici in dve vstopnici s popustom. V primeru, da se naroči vstopnica s popustom 

neupravičeno, lahko organizator od naročnika zahteva doplačilo do vrednosti polne 

vstopnice. 

e. Vračilo denarja; V kolikor organizator zaradi premajhne udeležbe ali katerih drugih 

razlogov dogodek odpove, naročniki prejmejo v celoti povrnjen denar in sicer v roku 

največ 30 dni od nakupa vstopnic oz. plačila storitev. 

i. V kolikor naročnik odpove udeležbo do petnajst (15) dni pred dogodkom, je 

upravičen do 70% vračila denarja in sicer mu organizator vrne denar 

najkasneje v 30 dneh od izvedbe dogodka. Če se bo dogodek odvil 25. v 

mesecu, je tako zadnji dan za odpoved z možnostjo vračila denarja 10. v 

mesecu. 

ii. V kolikor naročnik odpove udeležbo manj kot petnajst (15) dni pred pričetkom 

dogodka ni upravičen do povračila denarja. Če se bo dogodek odvil 25. v 

mesecu, je tako zadnji dan za odpoved z možnostjo vračila denarja 10. v 

mesecu, saj se z 11. v mesecu ali kasneje, možnost za vračilo denarja izgubi. 



Modri Zajec, ustvarjalnice za otroke na Dunaju 

iii. Do možnosti vračila 90% zneska plačila je naročnik upravičen samo v 

izjemnih primerih, kot so smrt v družini, bolezen ali poškodba, za kar mora 

naročnik po elektronski pošti ali telefonsko obvestiti organizatorja, takoj ko je 

to možno. V primeru zdravstvenih razlogov mora naročnik posredovati tudi 

zdravniško opravičilo oz. potrdilo o bolezni, kar lahko stori preko elektronske 

pošte, tako, da dokument skenira. Organizator vrne naročniku denar 

najkasneje 30 dni od izvedbe dogodka. 

iv. V primeru drugih storitev organizacije, kot je npr. rojstnodnevno praznovanje, 

naročnik plača storitev najkasneje 3 dni pred izvedbo. Za organizacijo 

rojstnodnevnega praznovanja velja tudi 100% garancija (ampak samo na 

storitev, ne pa tudi na morebitna doplačila za material, prostor i.p.d.) kar 

pomeni vračilo denarja v primeru nezadovoljstva. Za uveljavljanje te garancije 

mora naročnik pisno vložiti pritožbo in jo poslati s priporočeno pošto na naslov 

organizacije: Modri Zajec, Hutweidengasse 22/24, 1190 Wien. Vračilo denarja 

v tem primeru, se izvede najkasneje v 60 dneh po prejemu pritožbe. 

 

6. ROJSTNODNEVNO PRAZNOVANJE 

a. Organizacija ponuja tudi organiziranje rojstnodnevnega praznovanja na Dunaju. 

Takšno praznovanje se izvede v slovenskem, nemškem ali angleškem jeziku in 

zajema zabavni program z delavnicami in igrami ter splošno animacijo otrok. 

b.  Za vsako posamično praznovanje organizator sklene z naročnikom pogodbo, v kateri 

se opredelijo obseg odgovornosti, program, prostor, datum in časovni razpon, število 

vzgojiteljev/animatorjev, potrebni material in individualna cena. 

c. Individualna cena je sestavljena iz cene storitve organizacije Modri Zajec, ki zajema 

zasnovo in izvedbo programskih dejavnosti, eventualnega varstva in animacije ter iz 

morebitnih doplačil za prostor, dodatni material, gostinsko ponudbo in druge dodatne 

storitve.  

d. Storitev organizacije in izvedbe rojstnodnevnega praznovanja se mora naročiti vsaj 14 

dni pred izvedbo dogodka, plačati pa v naprej najkasneje 3 dni pred izvedbo dogodka. 

e. 100% vračilo denarja: Organizator nudi na izvedbo rojstnodnevnega praznovanja 

100% garancijo na zadovoljstvo s storitvijo, kar pomeni, da v primeru nezadovoljstva 

naročnik prejme denar za storitev v celoti povrnjen. Vračilo velja samo za znesek 

cene za storitev organizacije Modri Zajec (zasnova in izvedba programa, varstvo, 

animacija…), ne pa tudi za morebitna doplačila materiala, prostora i.p.d.  

 

7. SPLETNA STRAN 

a. Spletna stran organizacije se nahaja na URL naslovu 

http://www.modrizajec.wordpress.com in velja kot avtorsko delo, tako po vsebini kot 

dizajnu, zato je vsakršno nepooblaščeno kopiranje prepovedano. 

b. Uporabniki oz. obiskovalci spletne strani so posamezniki, ki si ogledujejo ali 

uporabljajo vsebino oz. storitve spletne strani organizacije. 

c. Spletna stran organizacije je javno dostopna in služi kot promocijski in komunikacijski 

kanal med organizacijo ter njenimi uporabniki oz. naročniki. 

d. Vsebina; Spletna stran zajema informacije javnega značaja o viziji in poslanstvu 

organizacije, njeni izvedbeni ekipi, dogodkih, pravilih in pogojih poslovanja ter o pouku 

slovenščine, ki ga sicer izvaja partnerska organizacija. Na spletni strani so objavljene 

tudi fotografije iz preteklih dogodkov ter kontaktni podatki ter obrazci organizacije. 

e. Spletne storitve; Spletna stran zajema tudi spletne storitve kot so Zakladnica in 

Oglasnica, ki vsebujejo uporabne produkte (slovenske knjige, igre, risanke…) oz. 

vsebine (oglase za varuške in otroško opremo) za slovenske starše na Dunaju. 

Zakladnica je v celoti dostopna samo članom kluba Modrega Zajca (več o tem v 

dokumentu Klub Modrega Zajca). 

f. Uporabne informacije; Blog Modrega Zajca služi kot platforma za uporabne 

informacije s področja bivanja in vzgoje otrok na Dunaju. 

 

http://www.modrizajec.wordpress.com/
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g. Omejitev odgovornosti za vsebino; Organizacije odgovarja za vso vsebino izključno 

na spletni strani, razen za komentarje dane s strani obiskovalcev spletne strani ali za 

vsebino objavljeno na podstrani Oglasnica. Organizacija ima pravico do brisanja ali 

prijave pristojnim organom za neželene oz. neprimerne komentarje ali vsebine, 

objavljene s strani obiskovalcev oz. uporabnikov spletne strani. 

h. Odgovarjanje na vprašanja; Spletna stran vsebuje tudi kontaktne obrazce in ankete. 

Organizacija si prizadeva odgovarjati na vprašanja s strani uporabnikov in 

obiskovalcev spletne strani, v okviru svoji časovnih zmožnosti. 

i. Varstvo podatkov; Vsi podatki o uporabnikih zbrani na spletni strani ali kako drugače 

se hranijo v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in so namenjeni 

izključno za lastno obdelavo. Organizacija ne bo v nobenem primeru zlorabila ali 

posredovala osebnih podatkov svojih uporabnikov tretji organizaciji ali osebi. 

 

                                                                                                     Velja od: November, 2014 


