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Umowa/Regulamin 

uczestnictwa w zajęciach tanecznych SkakankaDANCE GAME   

Wakacje 2022 ( LIPIEC). 

 

§1 Postanowienie ogólne 

1.Umowa zostaje zawarta na odległość na okres od 1.07.2022-31.07.2022 pomiędzy iMAGENTA Dawid Wojciechowski ul. Plac Zamkowy 1, 

62-500 Konin, NIP 6662037614 REGON 366802635 reprezentowanym przez Dawida Wojciechowskiego,  

a prawnym opiekunem\rodzicem uczestnika. 

2. Celem zajęć jest popularyzacja tańca, kultury tanecznej oraz innych form artystycznego, wyrazu a także promowanie aktywnego spędzania 

czasu wolnego przez dzieci z danej lokalizacji.  

3. SkakankaDANCE GAME – składa się z 4 lekcji tańca odbywających się raz w tygodniu ( 1 lekcja - 60 minut) w miesiącu LIPCU 2022.  

4. Dokonanie zapisu ONLINE poprzez formularz dostępny na stronie www.skakanka.dance  oznacza akceptację warunków i zawarcie umowy 

na odległość z iMAGENTA Dawid Wojciechowski  

§2 Czas trwania umowy 

1. Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo rozwiązania umowy w formie pisemnej lub mailowej do dnia 01.07.2022 (czyli przed rozpoczęciem 

regularnych treningów SkakankaDANCE GAME) (dane adresowe i email dostępne na stronie www.skakanka.dance ). Jeśli uczestnik nie 

pojawił się na zajęciach nie zwalnia go to od uiszczenia opłaty za dany miesiąc zajęć. Dokonanie opłaty za warsztaty oznacza akceptację 

regulaminu i rezerwację miejsca w grupie. 

§3  Płatność za zajęcia 

1. Opłata za zajęcia SkakankaDANCE GAME – wakacje 2022  jest uiszczana (z góry)  

-do 01.07.2022 za miesiąc LIPIEC 

W wysokości: 

- 80zł brutto (jeden miesiąc treningów) pierwsze dziecko 

- 70zł brutto (jeden miesiąc treningów) drugie dziecko 

- trzecie i każde kolejne Dziecko z Rodziny zapisane na treningi SkakankaDANCE- uczęszcza na nie BEZPŁATNIE  

2. Opłata miesięczna nie może być pomniejszona z przyczyn nieobecności tancerza, ze względu na stałe koszty utrzymania grup Skakanka 

DANCE. 

3. Wszystkie płatności dokonujemy w formie przelewu na konto: iMAGENTA Dawid Wojciechowski   Mbank 52 1140 2004 0000 3002 7674 

5180 

4. Opłata dotyczy zajęć tanecznych odbywających się raz w tygodniu.   

5. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, które zostały wstrzymane z przyczyn zewnętrznych- np. Rozporządzenia\Ustawy odpowiednich 

władz i organów\ sytuacja epidemiologiczna\losowa w kraju. 

 

 

§4 Organizacja zajęć 

1. Uczestników zajęć obowiązuje czarny strój sportowy (legginsy/spodnie zakrywające i chroniące kolana), opcjonalnie czarne 

baletki\jazzówki do tańca lub koszulka zespołowa. Wyjątkiem są najęcia tematyczne gdzie obowiązuje strój dowolny, przebranie, rekwizyt- o 

takich zajęciach oraz wydarzeniach informujemy na naszym FACEBBOKU oraz stronie internetowej. 

2. Na zajęcia nie zakładamy biżuterii ani ozdób na włosy (włosy uczesane w gładki kok).  

http://www.skakanka.dance/
http://www.skakanka.dance/
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3. Spóźnione osoby przed dołączeniem do grupy, zachowując bezpieczeństwo-  robią rozgrzewkę z boku Sali.  

4. Na każdych zajęciach Instruktor sprawdza obecność.  

5. Na zajęciach pomagamy sobie, darzymy wszystkich szacunkiem i jesteśmy koleżeńscy.  

6. Rodzice nie uczestniczą w zajęciach. 

7. SkakankaDANCE  zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora  na stałe, bądź wprowadzenia czasowego zastępstwa. 

8. Koordynator danej lokalizacji decyduje o przydziałach do poszczególnych grup.  

9. W przypadku małej liczby uczestników SkakankaDANCE ma prawo rozwiązać grupę lub przenieść tancerzy do innej formacji.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, uzasadnionych przypadkach. Informacja  

 o odwołanych zajęciach będzie zamieszczana na facebooku, stronie internetowej  www.skakanka.dance  lub telefonicznie / wiadomość SMS. 

11. Jeśli uczestnik naruszy zasady kultury (w odniesieniu do instruktorów oraz pozostałych uczestników) Skakanka. DANCE ma prawo 

rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.  

12. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Skakanka. DANCE nie ubezpiecza uczestników od 

następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy  instruktora. 

13. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez nieodpowiednie zachowanie uczestników na 

zajęciach odpowiada on sam bądź rodzic\opiekun prawny. 

14. Skakanka. DANCE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni  - rzeczy wartościowe zostawiamy w domu.                                 

15. Akceptując warunki umowy uczestnik (rodzic\opiekun prawny) oświadcza, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do 

uczestniczenia w zajęciach. W przypadku sytuacji, gdzie uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać pewnych ćwiczeń, ale jego 

stan ogólny zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik (rodzic\opiekun prawny) jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie instruktora.  

16. Akceptacja regulaminu, oznacza, że prawny opiekun nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w przypadku 

zarażenia się dziecka lub opiekuna wirusem COVID-19 w trakcie trwania zajęć.  

§6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. 

2.  Rodzice\ Prawni opiekunowie i tancerze akceptują politykę prywatności i RODO (załącznik 1 do umowy) oraz składają oświadczenie COVID-

19 (załącznik 2 do umowy). 

3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W 

przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie  sąd właściwy ze względu na siedzibę 

iMAGENTA Dawid Wojciechowski. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Oświadczam, że wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną w czasie zgodę na umieszczanie i publikowanie zajęć oraz materiałów filmowych, 

zawierających wizerunek dzieci, zarejestrowanych na zajęciach tanecznych, pokazach oraz festiwalach tańca. Zgoda obejmuje publikację 

wizerunku na stronach http://www.skakanka.dance/, na portalu społecznościowych Facebook https://www.facebook.com/skakanka.taniec   

oraz Instagramie: instagram.com/skakanka.dance_fitness 
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Załącznik 1: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć oraz ich opiekunów prawnych (zwanych dalej łącznie 

Uczestnikami lub Uczestnikiem) jest iMAGENTA Dawid Wojciechowski z siedzibą w Koninie, ul. Plac Zamkowy 1, 62-500 

adres e-mail: skakanka.taniec@gmail.com tel. 783 172 508 
2. Podane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby lub rodzica niepełnoletniego uczestnika) 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na iMAGENTA Dawid Wojciechowski) 

4. Dane osobowe Uczestnika oraz opiekuna prawnego podane w oświadczeniu o stanie zdrowia i świadomości ryzyka 
przetwarzane będą w wyłącznie następujących celach: 

-  organizacji zajęć stałych w lokalizacjach wyznaczonych przez iMAGENTA Dawid Wojciechowski 
5. Odbiorcą danych osobowych będą: 

- podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną iMAGENTA Dawid Wojciechowski, pocztę 
elektroniczną oraz stronę internetową 

- pracownicy iMAGENTA Dawid Wojciechowski 
- inne podmioty przetwarzające dane uczestników w imieniu iMAGENTA Dawid Wojciechowski, czyli takie z którymi 

iMAGENTA Dawid Wojciechowski zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do organizacji zajęć stałych w czasie pandemii Covid – 19. 

- podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące iMAGENTA Dawid Wojciechowski 
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zgłoszenia . 

8. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez iMAGENTA Dawid Wojciechowski jego danych osobowych 

przysługują następujące prawa:  
 prawo żądania dostępu do danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od iMAGENTA 

Dawid Wojciechowski potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest 
uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO  

 prawo żądania ich sprostowania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od iMAGENTA Dawid Wojciechowski 
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.  

 prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od iMAGENTA Dawid 
Wojciechowski niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 

1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO 
 prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od iMAGENTA Dawid 

Wojciechowski ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO  
 prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. 

komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie 
art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO. 

iMAGENTA Dawid Wojciechowski zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub 
na iMAGENTA Dawid Wojciechowski nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go 

z obowiązku realizacji żądań. 
Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania). iMAGENTA 

Dawid Wojciechowski może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji 
Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku. 

9. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie 
w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać  zrealizowane wyłącznie w 

przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie: 
 art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

 art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią 
10. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również 

prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie 

wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem. 
11. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO,  przysługuje mu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego 
pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest  

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisów na zajęcia iMAGENTA Dawid 

Wojciechowski jego organizacji oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania 
danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.  

13. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych, 
ani nie będą wobec tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. będące wynikiem decyzji programu 

komputerowego jak również Uczestnicy nie będą podlegać profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby Uczestnika. 

 
 

 

mailto:skakanka.taniec@gmail.com


Strona 4 z 4 
 

Załącznik 2: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania bezpieczeństwa na czas 

pandemii obowiązującymi podczas zajęć SkakankaDANCE i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe, nie posiada żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem, 

2) moje dziecko nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało kontaktu z osobą 

zarażoną koronawirusem, 

3) dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na 

kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną (dotyczy dzieci, które 

będą przyprowadzane na zajęcia przez rodziców lub opiekunów), 

4) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby 

przyprowadzającej dziecko zajęcia, 

W przypadku objęcia mojego dziecka kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-

19, zobowiązuję się do nieprzysyłania dziecka na zajęcia oraz niezwłocznie poinformuję o 

tym SkakankaDANCE iMAGENTA Dawid Wojciechowski.  

Świadoma/y jestem  odpowiedzialności prawnej za niewykonanie tego obowiązku, 

w szczególności za mogące powstać szkody i koszty poniesione przez placówkę lub osoby 

trzecie. 

 

Ogólnopolska Szkoła Tańca SkakankaDANCE 

                                                                                                                                                  


