DANE TANCERZA i PRAWNEGO OPIEKUNA ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ : (drukowanymi literami/czytelnie)

12.

Uczestnicy zajęć (w przypadku dzieci: rodzice/prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie i

DOCELOWA LOKALIZACJA (Miasto) ………………………………………………………………………………………………………………….

13.

Koordynator danej lokalizacji decyduje o przydziałach do poszczególnych grup.

Imię i nazwisko TANCERZA…………………………………………………………………………………………………………………………………

14.

Rodzice i tancerze są zobowiązani do brania udziału w spotkaniach integracyjnych, pokazach, występach, festiwalach Zespołu

udostępnianie materiałów z zajęć w celach promocyjnych marki Skakanka. DANCE & FITNESS oraz jej partnerów.

Tanecznego SkakankaDANCE i godnie reprezentować miasto.

Imię i nazwisko RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA*……………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.

Nie przewidujemy, żadnych sankcji związanych z rezygnacją dziecka z zajęć przy czym obowiązuje miesięczny okres
wypowiedzenia liczony od momentu przedłożenia przez prawnego opiekuna wypowiedzenia umowy na piśmie ze skutkiem

ADRES ZAMELDOWANIA……………………………………………………………………………………………………………………………………..

na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego – jeśli tancerz nie pojawi się w okresie wypowiedzenia na zajęciach nie

Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwalnia to go z opłaty miesięcznej za ten okres. Tancerz może opuścić zespół wyłącznie po uregulowaniu składek.
16.

Skakanka. DANCE & FITNESS zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora na stałe bądź wprowadzenia czasowego
zastępstwa.

UMOWA / Regulamin zajęć tanecznych SkakankaDANCE

17.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, uzasadnionych przypadkach. Informacja o odwołanych
zajęciach będzie zamieszczana na facebooku , stronie internetowe www.skakanka.dance lub telefonicznie.

I. Postanowienia ogólne:
1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony pomiędzy iMAGENTA Dawid Wojciechowski ul. Szołajdy 10 62-652 Chodów
NIP 6662037614 REGON 366802635 reprezentowanym przez Dawida Wojciechowskiego, a prawnym opiekunem* tancerza.

2.

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

18.

Instruktor ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg.

19.

W przypadku małej liczby uczestników Skakanka. DANCE & FITNESS ma prawo rozwiązać grupę lub przenieść tancerza do
innej formacji

20.

letnich oraz ferii zimowych. (z wyjątkiem zaplanowanych wcześniej warsztatów)

aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci z Miasta w danej lokalizacji.
3.

Zapisy ONLINE, Opłata za zajęcia i uczestnictwo w zajęciach oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

II. Organizacja zajęć:

Zajęcia taneczne nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne od pracy, w czasie przerw świątecznych, wakacji

III Opłaty za zajęcia:
1.

Opłata za zajęcia jest uiszczana na konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca

2.

Dance do przelewu : iMAGENTA Dawid Wojciechowski
Mbank 52 1140 2004 0000 3002 7674 5180

1.

Uczestników zajęć obowiązuje czarny strój sportowy (najlepiej leginsy zakrywające i chroniące kolana) oraz czarne

3.

baletki/jazzówki do tańca

Opłaty dokonujemy co miesiąc (z góry) w kwocie 70 zł brutto (jedno dziecko)/60zł(drugie dziecko)/50 zł (trzecie dziecko i
kolejne z tego samego domu)

2.

Na zajęcia nie zakładamy biżuterii ani ozdób na włosy/ włosy uczesane w gładki kok

3.

Spóźnione osoby przed dołączeniem do grupy , zachowując bezpieczeństwo- robią rozgrzewkę z boku Sali.

4.

Na każdych zajęciach jest sprawdzana obecność

5.

Na każdy miesiąc przypada 4-5 treningów po 60 minut każdy –zgodnie z kalendarzem

5.

Na zajęciach pomagamy sobie, darzymy wszystkich szacunkiem i jesteśmy koleżeńscy

6.

Opłata dotyczy zajęć tanecznych odbywających się raz w tygodniu

6.

Rodzice nie uczestniczą w zajęciach.

7.

Organizator nie zwraca kosztów za zajęcia w których z przyczyn prywatnych dziecko nie uczestniczyło.

7.

Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Skakanka. DANCE & FITNESS nie

8.

Organizator nie zwraca opłat na zajęcia, które zostały wstrzymane z przyczyn zewnętrznych – np. rozporządzenia/ustawy

4.

zespołu (koszulki itd.) – opłata jest bezzwrotna

ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki

odpowiednich władz i organów/ czy sytuacja epidemiologiczna/losowa w kraju.\

i kontuzje, które zajdą bez winy instruktora
8.

9.

IV .Postanowienia końcowe:

Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika na zajęciach odpowiada

1.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

on sam bądź rodzic/prawny opiekun.

2.

Regulamin i umowa dotyczy roku szkolnego 2020/2021

Akceptując regulamin uczestnik (rodzic/prawny opiekun dziecka) oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych

3.

Rodzice/Opiekunowie i tancerze akceptują politykę prywatności i RODO zawarte na stronie internetowej

do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku sytuacji, gdzie uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać

10.

www.skakanka.dance oraz zasady bezpieczeństwa COVID -19

pewnych ćwiczeń, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik

4.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Właściciel Skakanka. DANCE & FITNESS – Dawid Wojciechowski

(rodzic/prawny opiekun dziecka) jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora

5.

Umowa/ Regulamin została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Skakanka. DANCE & FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. – rzeczy wartościowe
zostawiamy w domu.

11.

Nowych tancerzy obowiązuje dodatkowa jednorazowa opłata wpisowa - 50 zł – kwota ta zostanie zrealizowana na potrzeby

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.

Rodzic/ Prawny Opiekun (czytelny podpis i data)

Skakanka. DANCE & FITNESS

