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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca Street Dance Studio, (nazywaną dalej Szkołą Tańca), jest 

akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika  zajęć a w przypadku osób niepełnoletnich 

przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie 

zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień. 

 

1. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej a 

w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe 

wypadki Uczestników zajęć. 

 

2. Szkoła tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do 

domu. 

 

3. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Szkoła Tańca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

 

§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w kursach  grup dziecięcych, młodzieżowych oraz dla dorosłych, jest      

wykupienie wejściówki lub karnetu i okazywanie go przed każdymi zajęciami. 

� Karnet imienny jest ważny wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

� Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 5, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo zamknięcia 

grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów 

odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot 

niewykorzystanej części wniesionej opłaty. 

� Opłata za zajęcia jest bezzwrotna. 

� W przypadku rezygnacji z kursu/warsztatów przed rozpoczęciem, uczestnik ma prawo znaleźć inną osobę 

na swoje miejsce bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych. Po rozpoczęciu kursu/warsztatów 

nie ma możliwości przepisania karnetu na inną osobę. 

� W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik może odrobić zajęcia w innej grupie kursów, (jeśli taka 

istnieje i w ramach wolnych miejsc), przy czym nieobecność należy zgłosić osobiście lub telefonicznie 

przed zajęciami, na których się nie będzie. Uwaga - zajęcia można odrobić w okresie ważności karnetu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję przed każdą 

lekcją. 

3. Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin jednorazowo oraz na stałe  gdy wymagają tego 

zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym poinformuje osobiście osoby 

posiadające aktywny karnet na dane zajęcia. 

 

4. W przypadku stałej zamiany terminu zajęć Uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty za karnet w 

niewykorzystanej części.  

 

5. Zapisu na kurs można dokonać: 

�  osobiście (w godzinach otwarcia szkoły), 

 

6. Zapis na kurs powinien obejmować imię i nazwisko uczestnika kursu, wiek, telefon kontaktowy, adres e-mail 

oraz rodzaj kursu/warsztatu, dzień i godzinę. 

 

7. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia trwające 60 zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu. Poprzez warsztaty rozumie 

się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy. 
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§ 3 WYSOKOŚĆ OPŁAT I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Wysokość opłat podana jest w Cenniku Szkoły Tańca, który znajduje się na stronie internetowej 

www.streetdancestudio.pl w zakładce GRAFIK/CENNIK 

 

2. Wysokość opłat może ulec zmianie. 

 

3. Opłaty za zajęcia można dokonać gotówką przed rozpoczęciem zajęć.  

 

 

§ 4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ 

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania 

alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych 

środków odurzających. 

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym. Obowiązuje zakaz używania butów, z których 

podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru, które mogą powodować 

kontakt metalowych części z parkietem. Osoby nie stosujące się do tego punktu będą pociągnięte do 

odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia. 

3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer podczas zajęć bez zgody właściciela szkoły tańca jest zabronione. 

4. Wykorzystanie choreografii lub jej elementów bez zgody instruktora stanowi naruszenie praw autorskich i 

skutkuje poniesieniem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. 

5. W wyjątkowych przypadkach Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować 

zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej streetdancestudio.pl lub 

dostarczana do Uczestników osobiście lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. 

7. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, 

ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i 

wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i 

godności pracowników i innych Uczestników Szkoły Tańca. 

8. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach nie mogą przebywać na sali tanecznej. 

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

2. O ile wyrażona została osobna zgoda Szkoła Tańca  zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez 

uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego adresy poczty elektronicznej informacji handlowych. 

3. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi 

integralną część niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik zajęć lub jego opiekun prawny oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania 

danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia 

danych. 

  
 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klienci Szkoły Tańca zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na stronie internetowej 

www.streetdancestudio.pl) oraz dostosowywania się do nich. 

2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia  i zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat 

materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty 

materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć 

tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych. 

4. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicielkę Szkoły 

Tańca Street Dance Studio – Katarzynę Szeląg 

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. 
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Polityka prywatności 

Firma Street Dance Studio przywiązuje ogromne znaczenie do ochrony prywatności swoich klientów. Poniższy 

dokument zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych naszych Klientów. Na wstępie 

musimy zaznaczyć: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) z przyjemnością informujemy, iż 

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Street Dance Studio Katarzyna Szeląg, ul.Jagodzińska 12/60 

 08-400 Garwolin 

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naszych usług, 

3) odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji wykonania usługi,  

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane do 5 lat po zaprzestaniu działalności Szkoły Tańca.   

5) posiadasz prawo do żądania od administratora (nas) dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody oraz prawo do przenoszenia danych 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli odmówisz, nie będziemy mieli możliwości wykonania dla 

Ciebie usługi 

1. Jakie dane o Tobie zbieramy? 

Podczas rejestracji, która jest niezbędna do korzystania z naszych usług, zbieramy dane takie jak: imię, nazwisko, 

wiek, numer telefonu, w przypadku uczestnictwa w obozie tanecznym oprócz powyższych danych musisz wypełnić 

kartę kwalifikacyjną, która stanowi załącznik do Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i 

młodzieży. 

Dodatkowo od firmy będziemy wymagać numer NIP oraz Regon.  

Wymagane w trakcie rejestracji dane osobowe muszą być zgodne z rzeczywistością. 

Kontaktując się z naszą firma poprzez formularz kontaktowy niezbędne będzie podanie adresu email.  

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? 

Dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim, chyba że udostępnienie ich wynika z oddzielnych 

przepisów prawa (mowa o udostępnieniu kart kwalifikacyjnych organom kontrolującym obóz taneczny-wymaga to 

udzielenia oddzielnej zgody) Wszystkie dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami 

prawa polskiego i międzynarodowego, w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

W przypadku wystawienia faktury podane dane są przechowywane w celach księgowych i nie da się ich zmienić.  

Filmy i zdjęcia z zajęć, zawodów tanecznych, gali i pokazów służą do celów promocji Szkoły Tańca i wymagają 

podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku. 

6. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe ? 

Wszystkie posiadane informacje zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przechowujemy je w sejfie tylko w 

formie papierowej.  

7. Zmiany naszej polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności 

na tej stronie. 

8. Akceptacja warunków 

Wszyscy nasi  klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką. 


