
Navodila tečajnikom 
Da boste z izbranim jezikovnim tečajem resnično dobili 

tisto, kar si želite, bodite pozorni na naslednja navodila. 
 

 

   mLADOLETNI TEčAjNIKI  
Če ste mladoletni, za vas pravno 

odgovarjajo vaši starši oz. zakoniti 

zastopniki, ki morajo s svojim podpisom 

potrditi tudi prijavnico na tečaj in vse 

morebitne obrazce. 

 

   STAROST TEčAjNIKOV  
Pri vsakem programu je navedena 

spodnja starostna meja tečajnikov. 

Opozarjamo vas, da šole ne delajo 

izjem, saj so starostne meje določene 

s predpisi. Spodnjo starostno mejo 

morajo tečajniki dopolniti najkasneje 

pred odhodom na tečaj. Šole so glede 

starosti izredno stroge. Za posledice, ki 

nastanejo, če tečajnik ob prijavi navede 

nepravilne podatke, Kompas in šola ne 

prevzemata nobene odgovornosti. 

 

   dIETE IN POSEBNE ZAHTEVE OZIROMA  
   POTREBE TEčAjNIKA  

O posebnih zahtevah (diete, alergije, 

zdravstvene težave, posebne potrebe 

itd.) nas morate obvestiti že ob prijavi. 

Le tako vam bomo lahko svetovali 

pri izbiri ustrezne šole, programa 

ali nastanitve, kjer se boste lahko v 

celoti in nemoteno udeležili izbranega 

programa. 

Žal vse šole ne morejo zagotoviti 

posebnih pogojev za vse morebitne 

udeležence tečajev. Če imate kakršnekoli 

posebne potrebe, je zato čimprejšnja 

prijava še posebej pomembna. 

Če šola ne more zagotoviti ustreznih 

pogojev, prijavo zavrne. 

 

   PRVO   OBVESTILO    TEčAjNIKU Približno 

mesec dni pred začetkom tečaja 

vsem prijavljenim tečajnikom 

pošljemo prvo obvestilo z navodili 

in splošnimi informacijami v zvezi s 

tečajem, potovanjem ter bivanjem, ki 

vam bodo olajšale pripravo na tečaj. 

Obvestilo pošiljamo približno mesec dni 

pred odhodom, zato da zagotovimo, da 

so podatki čimbolj sveži. 

Odlična priprava na tečaj je bistvena za 

uspešno potovanje in učenje. Zato vas 

prosimo, da obvestilo skrbno preberete 

(mladoletni tečajniki ga preberite skupaj 

s starši), da se boste lažje pripravili na 

potovanje in tečaj. Tako bo vaše bivanje 

v tujini še bolj prijetno. 

Če tega prvega obvestila najkasneje 

mesec dni pred začetkom tečaja ne bi 

prejeli, se osebno ali po telefonu oglasite 

na prijavnem mestu. 

   OBVESTILO    O    NASLOVU    gOSTITELjEV To 

obvestilo vsi tečajniki prejmejo 

najkasneje 5 dni pred začetkom tečaja. 

Takoj po prejemu obvestila kontak- 

tirajte gostitelje in jim sporočite uro 

svojega prihoda, tako da se bodo lahko 

pravočasno pripravili na vaš prihod in 

da bodo seveda doma, ko boste prispeli. 

Obenem boste tako tudi navezali prvi 

stik. Pri telefoniranju upoštevajte, da 

so gostitelji najverjetneje doma v času 

zajtrka ali večerje, in ne pozabite tudi na 

morebitno časovno razliko. 

Če bi se po naključju zgodilo, da jih 

kljub večkratnim poskusom ne bi 

mogli kontaktirati, nam to nemudoma 

sporočite. 

 

   SKUPINSKO POTOVANjE  
V drugem obvestilu boste prejeli vse 

podatke o odhodu in vrnitvi. 

V ponudbi navajamo datume začetka 

tečajev ali datume tečajev in predvidene 

dni potovanja. V zvezi z odhodom 

prosimo upoštevajte, da bodo naši 

tečajniki potovali na različnih letalskih 

linijah. Najkasneje pet dni pred odho- 

dom vas bomo obvestili o tem, kdaj 

točno odpotujete. 

Če obvestila o odhodu ne bi prejeli 

v navedenem roku, se osebno ali po 

telefonu oglasite na prijavnem mestu. 

Pridržujemo si pravico do spremembe 

dneva ali ure odhoda v primeru višje sile 

najkasneje 48 ur pred odhodom. 

 

   INDIVIDUALNO          POTOVANjE Individualno 

potovanje pomeni, da potujete 

samostojno. Pri organizaciji potovanja 

morate upoštevati dan prihoda in 

odhoda, naveden pri posameznem 

tečaju. V kolikor navedenih rokov ne 

boste upoštevali, boste stroške 

morebitnih dodatnih rezervacij in nočitev 

nosili sami. 

Če želite, da vam svetujemo pri odločitvi 

o načinu in rokih potovanja, se oglasite 

v eni od naših poslovalnic, kjer za vas 

lahko opravimo tudi vse potrebne 

rezervacije. 

Ob prijavi na tečaj je mogoče naro- 

čiti prevoz s taksijem od letališča do 

nastanitve. Prevoze organizira šola, ki 

tudi določa cene, ki so navedene pri 

vsaki šoli posebej. Svetujemo vam, da 

se o razpoložljivosti ustreznih letalskih 

rezervacij pozanimate že pred prijavo na 

tečaj. Letalske vozovnice so praviloma 

cenejše, če jih kupite čim bolj zgodaj. 

   PREVOZ  OD  NASTANITVE  DO  šOLE Prevoz 

od nastanitve do šole ni vključen v ceno 

aranžmaja. 

Tečajniki za pot do šole praviloma 

uporabljajo javna prevozna sredstva 

(avtobus, podzemna železnica ali 

vlak, odvisno od velikosti mesta). 

Nekaj informacij o vozovnicah, cenah in 

drugem boste dobili v prvem obvestilu 

(približno mesec dni pred začetkom 

tečaja), natančne informacije pa seveda 

po prihodu v kraj tečaja. 

 

   IZLETI IN DRUžABNE AKTIVNOSTI 
Dodatne dejavnosti niso vključene v 

ceno, razen če je to pri posameznem 

programu posebej navedeno. Dru- 

žabna srečanja v šolah so praviloma 

brezplačna. 

 

   žEPNINA  
Znesek potrebne žepnine se razlikuje 

glede na kraj, kamor se odpravljate na 

tečaj, najbolj pa je seveda odvisen od 

vašega življenjskega sloga. 

 

   UčBENIKI  
Nekatere šole tečajnikom zaračunajo 

nadomestilo za uporabo učbenikov, ki 

jih prejmejo po uvrstitvenem testu v 

skladu s stopnjo, v katero so se uvrstili. 

Nadomestilo tečajniki poravnajo ob 

prejemu učbenikov, kar je običajno prvi 

dan tečaja. 

 

   ZDRAVSTVENO          ZAVAROVANjE Slovenija 

ima s posameznimi državami različne 

sporazume glede zdravstvene- ga 

zavarovanja. Podatke o tem tečajniki 

prejmejo z obvestilom. Svetujemo vam, 

da se za čas tečaja dodatno zdravstveno 

zavarujete pri kateri od slovenskih 

zavarovalnic, ki to možnost ponujajo. V 

vseh Kompasovih poslovalnicah lahko 

sklenete dodatno zdravstveno zavaro- 

vanje za potovanja v tujino z asistenco. 

 

   VAROVANjE OSEBNIH PREDMETOV 
Priporočamo vam, da še pred 

potovanjem razmislite o varovanju 

osebnih predmetov, dokumentov in 

denarja. Razmislite o tem, kje in kako 

boste hranili in prenašali svojo lastnino, 

lahko pa se odločite tudi za posebno 

zavarovanje pri kateri od slovenskih 

zavarovalnic, ki to možnost ponujajo. 

Kompas d.d. ne jamči povračila za 

morebitno izgubo ali krajo dokumentov, 

denarja ali drugih stvari. 
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  šoLSKA PRAViLA iN NAčELA OBNAšANjA  
Šole, ki jih boste obiskovali, imajo 

natančno izdelana pravila o vedenju 

tečajnikov, namenjena prijetnemu 

sobivanju vseh tečajnikov in nemotene- 

mu poteku tečajev. 

Ta pravila obsegajo ustrezna določila 

iz zakonodaje države, v kateri tečaj- 

niki bivajo, in splošno sprejeta načela 

obnašanja. 

Ta pravila so zavezujoča in šole 

imajo pravico, da tečajnike, ki pravil ne 

upoštevajo, izločijo iz programa tečaja 

ter jih pošljejo nazaj v domačo državo. 

Strošek takšne vrnitve krije tečajnik sam, 

v primeru mladoletnih tečajnikov pa 

njihovi starši. 

O posebnostih (ki pa jih ni veliko) boste 

obveščeni že pred odhodom na tečaj, 

ali pa vas bo nanje opozorilo osebje šole 

oziroma gostiteljska družina takoj po 

prihodu. 

 

  LOKALNi zAKONi iN NAVADE  
V času vašega bivanja v drugi državi se 

pričakuje, da boste dosledno upoštevali 

vse njene zakone in predpise. 

Prosimo vas tudi, da upoštevate kul- 

turne razlike in se prilagodite navadam. 

Priporočamo vam, da ravnate v skladu z 

našimi napotki in napotki Ministrstva za 

zunanje zadeve Republike Slovenije za 

posamezne države. 

 

  DRžAVNi PRAZNIKi  
Če se v času vašega tečaja v državi, ki  

jo obiskujete, praznuje državni praznik, 

učne ure praviloma odpadejo in se jih ne 

nadomešča. 

 

  FOTOgRAFiRANJe  

  viDEO iN ZVOčNO SNEMANjE  
Kompas, partnerske šole in njihovi 

predstavniki lahko organizirajo fotografi- 

ranje ali snemanje tečajnikov za namene 

promocije v tiskani obliki ali na spletu. Če 

tečajnik ne želi sodelovati pri tovrstnih 

aktivnostih, mora na to opozoriti ob 

prijavi na tečaj (v primeru mladoletnih 

tečajnikov to storijo starši). Prav tako 

mora tečajnik v času fotografiranja 

ali snemanja opozoriti na to, da se 

fotografiranja/snemanja ne želi udeležiti. 

V kolikor tečajnik oz. v primeru mladoletnih 

tečajnikov starši oz. skrbniki izrecno ne 

navedejo, da ne želijo sodelovati pri foto- 

grafiranju/snemanju, se šteje, da se strinjajo 

z uporabo fotografij/video posnetkov brez 

dodatnih soglasij ali obvestil. 

 

www.kompas.si • 01 2006 291   

http://www.kompas.si/

