REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH
w Studio Tańca StageART
Organizator

• Organizatorem zajęć tanecznych jest StageART Dance Studio Paulina Żukowska, zwane dalej Organizatorem

Korzystający

• Zajęcia organizowane są dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich zwanych dalej Korzystającymi.
• Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
• Wypełnienie umowy przez Korzystającego lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Korzystającego jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów obowiązującego w dniu przystąpienia Korzystającego do zajęć.
Regulamin jest udostępniony Korzystającemu przed podpisaniem umowy.
• Korzystający zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu oraz numeru PESEL. Wskazane jest również
podanie telefonu kontaktowego i maila. Dane te będą użyte wyłącznie przez StageART Dance Studio w celach
związanych z prowadzonymi zajęciami w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Warunki uczestnictwa w zajęciach
• Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, regulaminu COVID podpisanie stosownych
oświadczeń oraz terminowe wniesienie opłaty za udział w zajęciach.
• Nowy uczestnik ma możliwość skorzystania z pierwszej darmowej lekcji.
• Całość kwoty za miesięczny cykl zajęć należy wnosić z góry za każdy miesiąc, najpóźniej na drugich zajęciach
w miesiącu. Sposób płatności określony jest w umowie. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zobowiązuje
organizatora do obniżenia płatności za kolejny miesiąc. Brak terminowej opłaty za zajęcia spowoduje naliczenie
odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
• Nie dokonanie wpłaty przez cały miesiąc zajęć skutkować będzie skreśleniem uczestnika Korzystającego z listy.
• Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej. W wyjątkowych okolicznościach warsztaty mogą być prowadzone
w formie on-line za pomocą platformy Zoom. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
zniekształcenia i zakłócenia związane z jej funkcjonowaniem.
• Korzystający uczestniczący w warsztatach stacjonarnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się zajęcia Organizatora.
• Uporczywe nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i postanowień porządkowych na terenie
obiektu, w którym znajduje się sala, po wcześniejszych upomnieniach Organizatora/Instruktora zajęć skutkować
będzie wydaleniem uczestnika z zajęć.
• Dokumentem stwierdzającym obecność Korzystającego na zajęciach jest dziennik/notatnik prowadzony przez
instruktora zajęć.
• Minimalną ilość uczestników na zajęciach określa Organizator.
• Zbyt mała ilość uczestników w grupie może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub zwiększeniem kosztów
za zajęcia w określonej grupie.
• Nieobecność uczestnika na zajęciach, w tym ta wywołana stanem zdrowia, nie zobowiązuje Organizatora do
przeprowadzenia zajęć dodatkowych. Korzystający może jednak zdecydować się na udział w zajęciach dodatkowych
po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem/Instruktorem.
• W trakcie zajęć na sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy zajęć.
• Na zajęciach obowiązuje strój do ćwiczeń, tj. Obuwie sportowe i wygodny, niekrępujący ruchów strój.
• Z ważnych powodów Organizator ma prawo zmienić czas i miejsce zajęć stacjonarnych.
• Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany instruktora prowadzącego
zajęcia.
• W przypadku rezygnacji z zajęć Korzystający lub rodzic/opiekun prawny Korzystającego zobowiązany jest
poinformować pisemnie Organizatora o zaistniałym fakcie. W przeciwnym razie będą obowiązywały w dalszym
ciągu cykliczne opłaty za zajęcia. Umowę można rozwiązać w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
• Jeżeli Korzystający chce brać udział w pokazach, występach oraz zawodach, niezbędny jest zakup stroju przez
Korzystającego lub opiekuna/rodzica, zorganizowanego przez Organizatora.
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• Uczestnikiem zajęć tanecznych nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć
z wysiłkiem fizycznym.
• Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania czystości i higieny, nie używania telefonów komórkowych
podczas zajęć i punktualnego przychodzenia na zajęcia.
Odpowiedzialność cywilnoprawna
• Wszelkie akty dewastacji i usterki należy zgłaszać Organizatorowi/Instruktorowi.
• Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego Korzystającego ponoszą odpowiedzialność prawną oraz materialną
za szkody wyrządzone przez Korzystającego na terenie Obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
• Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego Korzystającego ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na
zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża jego dobru lub pozostałym Korzystającym.
• Organizator odpowiada za uczestników tylko na sali tanecznej. Niepełnoletni Korzystający nie mogą samowolnie
opuścić sali podczas trwania zajęć.
• Organizator nie zapewnia niepełnoletniemu Korzystającemu opieki przed i po zajęciach.
• Po zajęciach tanecznych Organizator nie odpowiada za oddalenie się dzieci z budynku, w którym odbywają się
zajęcia.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników wniesione na teren obiektu, w którym
odbywają się zajęcia.
• Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia Korzystającego, uczestniczącego w zajęciach Organizatora.
• Organizator oraz prowadzący zajęcia instruktor mogą nakazać opuścić zajęcia osobom, które będą pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz jeśli ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu innych
Korzystających lub przeszkadzać im w zajęciach.

..........................................................................
podpis rodzica / opiekuna prawnego
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