
REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA DANCELOOK:

Postanowienia ogólne:

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca DANCELOOK jest akceptacja 
wszystkich punków poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć , a w przypadku osób 
niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest 
równoznaczne z akceptacja regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych.

2. Osoby uczęszczające na kursy oraz rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do 
poszanowania praw i godności pracowników i klientów Szkoły Tańca Dancelook.

Bezpieczeństwo:

1. Uczestnik zajęć tanecznych jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a
w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność . 

2. Szkoła tańca nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje
3. .Za przedmioty pozostawione na terenie szkoły tańca Dancelook nie ponosimy 

odpowiedzialności.
4. Dancelook nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do 

domu.
5. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego 

prawny opiekun.
6. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i 

zgody instruktora

Organizacja zajęć :

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć Szkoły Tańca Dancelook
2. W wyjątkowych przypadkach Dancelook ma prawo do odwołania zajęć , zmiany Instruktora

i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć na stronie www. Lub 
telefonicznie ,lub sms-owo.

Płatności:

1. Oplata za zajęcia grupowe jest oplatą miesięczną. 
2. W przypadku nieobecności z winy kursanta oplata za zajęcia nie przechodzi na kolejny 

miesiąc i nie podlega zwrotom. 
3. W zależności od miesiąca ilość zajęć ulega zmianie.
4. Przerwy świąteczne przypadające w danym okresie czasu nie będą odrabiane przez Szkole 

Tańca Dancelook.
5. W wyjątkowych przypadkach(choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem 

lekarskim,wypadki losowe) oplata za zajęcia może ulec zmianie. Należy to uzgodnić z 
Dorota lub Sergiu Rusu.

6. Wyjątkiem zwalniającym z całości miesięcznej opłaty są miesiące wakacyjne : lipiec oraz 
sierpień. Oplata za ten czas będzie symboliczna 10zl za miesiąc. Wyjątek nie obejmuje par 
turniejowych które korzystają z sali do treningów własnych!

7. Przyjmujemy opłaty do 10-go dnia każdego miesiąca gotówką lub przelewem. W tytule 
przelewu prosimy podac imię i nazwisko osoba, za która jest dokonywana wplata,nazwe 
grupy i termin zajec( przykład : Ania Kowalczyk,gr.hobby,styczeń) 


