FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA ZAJĘCIA TANECZNE W SEZONIE 2020/2021
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………..
Data urodzenia…………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………..
Telefon……………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………..
Lokalizacja :


Kilińskiego 1, Radzymin



Szkolna 3, Słupno

Ilość zajęć w tygodniu :
1h
2h
3h 4h
Typ zajęć :




TANIEC
AKROBATYKA
KINDER DANCE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach Szkoły Tańca Adrianna Dance Academy oraz
akceptuje załączony do formularza regulamin Szkoły Tańca.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Adrianna Dance Academy w celach
informacyjnych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną za
pośrednictwem email oraz telefonicznie.
Moja zgoda jest dobrowolna, znam swoje prawa w zakresie ochrony danych
osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133
poz. 883).

…………………………………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna

REGULAMIN ADRIANNA DANCE ACADEMY
1. Opłata za zajęcia musi być uregulowana przed rozpoczęciem zajęć, do 10 dnia każdego miesiąca.
Osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą w nich Uczestniczyć.
2. Zajęcia opłacamy przelewem na rachunek bankowy :

ADA DANCE
Al. Armii Krajowej 2, 05-250 Radzymin
Bank Millenium SA
28 1160 2202 0000 0003 5893 8033
Tytuł: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy np. : OLA KOWALSKA, LUTY 2019
3. Opłata za zajęcia jest stała w każdym miesiącu, nie zmienia się ze względu na ilość zajęć w danym
miesiącu i uwzględnia przerwy świąteczne (nie dotyczy zajęć odwołanych przez Adrianna Dance Academy
oraz miesiąca, w którym odbywają się ferie zimowe).
4. Wszystkie zwolnienia, rezygnacje, zapisy na zajęcia itp. wymagają formy pisemnej w formie papierowej
lub elektronicznej.
5. Adrianna Dance Academy ma prawo do zmiany instruktora w przypadku choroby lub innej
uzasadnionej niedyspozycji instruktora. Adrianna Dance Academy zapewni odpowiednie zastępstwo
mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania grupy.
6. Na Sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych
zajęć, czyli te które dokonały płatności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich
Uczestników, Rodzice dzieci oraz inne osoby towarzyszące nie maja prawa przebywania na sali
treningowej.
7. W przypadku rezygnacji z udziału uczęszczania na zajęcia do Adrianna Dance Academy Uczestnik ma
obowiązek poinformować o tym fakcie.
8. Uczestnik podczas zajęć w Adrianna Dance Academy jest pod całkowitą opieką instruktora
prowadzącego zajęcia. Wszelkie problemy lub złe samopoczucie należy bezwzględnie zgłaszać do
instruktora.
9. Instruktor ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika zajęć do ćwiczeń bądź wyproszenia Uczestnika z
sali treningowej w momencie gdy Uczestnik uniemożliwiał będzie przeprowadzani zajęć, zagrażał
bezpieczeństwu innych Uczestników lub nie stosował się do wskazań i uwag instruktora.
10. Uczestnik zajęć lub działający w jego imieniu Rodzic nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie
wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych
organizowanych przez Adrianna Dance Academy.
11. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Rodzic
nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do
promocji i reklamy Adrianna Dance Academy.
12. Adrianna Dance Academy zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z
dobrymi obyczajami.

