REGULAMIN
I. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie deklaracji uczestnika, co jest równoznaczne z
akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio Tańca Pasja mogą być jedynie osoby, które przestrzegają
niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem, po
pierwszych zajęciach, a następnie do 10-tego każdego miesiąca gotówką na recepcji bądź na konto Pasja
SC nr 24 1160 2202 0000 0002 5063 8769 wpisując w tytule imię i nazwisko uczestnika oraz miesiąc.
UWAGA RECEPCJA PRACUJE W KAŻDYM MIESIĄCU OD PIERWSZEGO DO DZIESIĄTEGO
KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA w godzinach 15.30- 20.30 w celu pobrania tych opłat. W przypadku braku
opłaty w wyznaczonym terminie, instruktor bądź pracownik Studia Tańca Pasja mają prawo nie dopuścić
takiego uczestnika do zajęć tanecznych do momentu nie uregulowania należności.
3. Każdy uczestnik otrzymuje kartę pasji , która służy do weryfikacji płatności za zajęcia.
4. Studio Tańca Pasja zastrzega sobie możliwość zmiany cennika, informując o tym swoich klientów z
miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Pozostałe opłaty w Studio Tańca Pasja uiszczane są w następujących formach
• Należności nie dotyczące bezpośrednio regularnych zajęć odbywających się na terenie studia, jak
wejściówki na imprezy taneczne, warsztaty, szkolenia – jedynie w formie gotówkowej na recepcji
• Udział w lekcjach indywidualnych – opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej, jej brak
powoduje skreślenie z listy lekcji. Osoby które nie opłaciły zajęć w terminie nie maja możliwości korzystania
z zajęć dodatkowych.
• Obozy – opłata gotówkowa lub przelewem na konto: Stowarzyszenie Pasja w Koszalinie ING Bank Śląski
nr 33 1050 1520 1000 0090 7318 5069
• Warsztaty taneczne – opłata w gotówce
6.

W przypadku nieobecności na zajęciach Studio Tańca Pasja nie zwraca kosztów za zajęcia taneczne .
Wyjątek stanowi nieobecność spowodowana chorobą i jest dłuższa niż połowa zajęć, wówczas należy
zgłosić chorobę na recepcji lub w biurze, pozwoli to na zwrot pieniędzy za połowę miesiąca lub
przeniesienie opłaty na następny miesiąc. Każdą dłuższą nieobecność należy zgłaszać. Pozwoli to
również uniknąć skreślenia z listy uczestników zajęć. Uczestnicy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie
Tanecznym opłacają przynależność klubową, którą należy opłacać niezależnie od obecności na zajęciach
– dotyczy par tańca towarzyskiego.

7.

Dni wolne od zajęć tanecznych na sezon taneczny od 1.09.2022 – 23.06.2023:

31.10-1.11,11.11, 24-26.12 , 6.01, 10.04, 1-3.05, 8.06
8.

Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych
zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi na
bezpieczeństwo uczestników zajęć, rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na terenie Studia. Rodzice
mogą wejść do Studia z dzieckiem, natomiast do szatni i na zajęcia udają się jedynie uczestnicy zajęć.
Wyjątkiem są małe dzieci które wymagają pomocy dorosłej osoby w celu zmiany stroju. RODZICE NIE
MOGĄ ZAJMOWAĆ SZATNI DLA DZIECI W INNYM CELU NIŻ JEST DO TEGO PRZEZNACZONA.

WYJATEK STANOWIĄ OPIEKUNOWIE 3-4 LATKÓW! JEDNA OSOBA DOROSŁA NA JEDNO
DZIECKO. Podczas pandemii coronawirusa ,oraz podczas trwania obostrzeń:
Rodzice odprowadzają dzieci jedynie do recepcji , dalej dzieci udają się do szatni

i na zajęcia z

pracownikiem Pasji. Osoby wchodzące do Studia na recepcję muszą mieć maseczki oraz muszą
przestrzegać odpowiedniej ilość osób przebywających w recepcji. Dzieci zdejmują maski udając się do
szatni i na sale.
9.

Studio Tańca Pasja nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia Tańca Pasja i osób działających z
ramienia studia.

10. Za rzeczy pozostawione w szatniach Studio nie odpowiada.
11. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia
na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
12. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali
należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się
przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik
13. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
14. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia jedzenia i ciepłych napoi na sale taneczne.
15. Osoby przebywające na terenie Studia Tańca Pasja zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i
Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Studia Tańca Pasja i innych uczestników zajęć.
16.Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego
prawny opiekun.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
1. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Studio Tańca Pasja ma prawo rozwiązać grupę. W
takim przypadku Studio Tańca Pasja proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez
uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Studio Tańca Pasja ma prawo wyznaczyć innego
prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników
kursu o tym fakcie.
3. Studio Tańca Pasja ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie.
4. Studio Tańca Pasja ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu i instruktora
grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, Studio Tańca Pasja przenosi
niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć innej grupy lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną
grupę.

IV. SPRAWY OGÓLNE
1. Studio Tańca Pasja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Studio Tańca Pasja zastrzega, że bez zgody instruktora uczestnicy nie maja prawa występować artystycznie
zawierając umowy finansowe lub samodzielnie zgłaszać się na turnieje taneczne. Takie postępowanie grozi

usunięciem z listy uczestników zajęć, lub w przypadku par tanecznych – zawieszenia w rywalizacji
turniejowej.
Wyjątek stanowią sytuacje uzgodnione z menagerem Studia Tańca Pasja.
3. Uczestnik zajęć Studia Tańca Pasja wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na
potrzeby promocji Studia Tańca Pasja, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez
okolicznościowych organizowanych przez Studio Tańca Pasja jego patronów.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami
szczególnymi.
5. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Studia Tańca Pasja mogą zostać skreślone z listy uczestników
zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika

