
Pierwszy Taniec Kraków
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Regulamin

Jakość i profesjonalizm naszych usług i wykonywania naszej działalności w miłej,
swobodnej i przyjemnej atmosferze zobowiązuje do współpracy w optymalnych warunkach z
każdym klientem, zatem dążąc do zachowania w pełni bezpiecznych warunków oraz wszelkich
środków ostrożności podczas korzystania z naszych usług informujemy, że regulamin stanowi
ustalone przez nas i przyjęte zasady, do których należy się ustosunkować i według nich postępować.

Kontaktując się z nami i/lub dokonując rezerwacji terminów/ zapisu na listę uczestników lub
uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez Studio Tańca Pierwszy Taniec Kraków (zwane dalej
"Studio Tańca"), świadomie i bez przymusu akceptujesz niniejszy regulamin, jednocześnie
wyrażasz zgodę na wszystkie jego warunki, chcąc skorzystać/ korzystając z naszych usług.
Uczestnictwo w zajęciach oraz skorzystanie z naszych usług, lub kontaktowanie się z nami w celu
dokonania rezerwacji czy uzyskania szczegółowych informacji traktujemy równoznacznie jako
akceptacja regulaminu, a niezapoznanie się z jego treścią nie zwalnia z konieczności stosowania się
do jego postanowień.

Podawane dane osobowe podczas kontaktu i/ lub dokonywania rezerwacji terminów/ miejsc
(np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) wykorzystywane są wyłącznie organizacyjnie
wewnątrz struktury Studia Tańca i naszej działalności w celu weryfikacji klienta i na rzecz zapisu
do wewnętrznego grafiku zajęć, co jest nieodzownym elementem czynności organizacyjno-
porządkowych, a jednocześnie ustanawia Studio Tańca administratorem tych danych. Klient/
uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do nas, jako interesant/ klient/ uczestnik zajęć na podanie
danych osobowych świadomie i w pełni dobrowolnie.

Informujemy, że Studio Tańca nie przekazuje, nie sprzedaje/ nie udostępnia danych
osobowych w celach marketingowych/ osobom trzecim, po wykonaniu zlecenia/ usługi i po
zakończeniu naszej współpracy dane osobowe zostaną usunięte. Każdy Uczestnik ma prawo żądać
usunięcia podanych wcześniej danych osobowych, zanim nasza współpraca dobiegnie końca, lub do
dokonania ich edycji, w tej sytuacji należy złożyć formalny wniosek na piśmie.

Podczas kontaktowania się z nami w celu skorzystania z naszych usług, a zanim rozpocznie
się udział w zajęciach należy uwzględnić osobie przyjmującej zlecenie/ rezerwację oraz osobie
prowadzącej zajęcia wszelkie informacje związane z aktualnym stanem zdrowia. Uczestnictwo w
zajęciach stanowi jednocześnie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania wszystkich ćwiczeń fizycznych. Wszelkie informacje dotyczące aktualnego stanu
zdrowia swojego lub zauważone u innego uczestnika (ciąża oraz wszelkiego rodzaju kontuzje,
urazy, dysfunkcje, itp.), mogące w jakikolwiek sposób wpływać i/lub oddziaływać na
funkcjonowanie ciała w rozumieniu układu ruchu i/lub zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu w
stosunku do siebie, innych osób oraz otoczenia, należy bezzwłocznie zgłosić. Osoba prowadząca
zajęcia ma prawo nie dopuścić lub definitywnie wykluczyć udział uczestnika/ klienta w zajęciach,
w sytuacji gdy nabierze podejrzeń, że stan jego zdrowia na to nie pozwala.

Biorąc pod uwagę zakres możliwych i niebezpiecznych zdarzeń podczas korzystania z
naszych usług i dbając o zdrowie i bezpieczeństwo każdy Uczestnik, zobowiązany jest dla własnej
ochrony oraz własnego zabezpieczenia życia i zdrowia posiadać aktualne badania lekarskie oraz
bieżące i aktualne ubezpieczenie NNW i/lub inne (powyższe stanowi sugestię zachowania/
wykonania/ zabezpieczenia, które w trakcie korzystania z naszych usług mogą okazać się
przydatne), Studio Tańca nie odpowiada za brak badań i/lub ubezpieczenia, nie będzie sprawdzać,
ani nie będzie dochodzić ich ważności i aktualności podczas trwania i/lub przed rozpoczęciem
wykonywania jakiejkolwiek usługi.

Prowadzona przez nas działalność stanowi głównie charakter artystyczny i rekreacyjno-
sportowy skupiony również na szkoleniach, udoskonaleniach i koordynowaniu układu ruchu ciała
oraz tworzeniu układów, choreografii i schematów elementów opartych głównie na na bazie
podstaw tańca i rytmiki wewnętrznie opracowywanych na różnych stylach tanecznych, często z



wyłączeniem fachowej techniki turniejowej i zawodowej, korzystanie z naszych usług stanowi w
pełni dobrowolny i świadomy wybór, a Pierwszy Taniec Kraków Studio Tańca jako prywatna
działalność, istniejąca pod nr NIP: 945-210-04-08 oraz/i/lub nauczyciel/ instruktor/ osoba
prowadząca zajęcia/ właściciel/ każda osoba wykonawczo związana z w/w działalnością, nie ponosi
odpowiedzialności (w drodze na lub tuż przed albo podczas powrotu/ w trakcie i po fakcie/ w
obiekcie, czy też w pobliżu obiektu, w którym wykonywana jest nasza działalność/ usługa)
prawnej/ cywilnej/ karnej w sytuacji/ przypadku ewentualnego wypadku i/lub uszczerbku na
zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym z tytułu wykonywania przez nas działalności/usługi/zlecenia
lub kontaktując się z nami oraz zgłaszając w każdy inny sposób zainteresowanie naszymi usługami.

Studio Tańca organizując zajęcia/ lekcje/ kursy/ warsztaty ustala konkretne miejsce, jako
lokalizację sali/ lokalu gdzie będą się one odbywały. Teren oraz okolica przy obiekcie mogą nie być
nadzorowane, i/lub monitorowane, nie mamy obowiązku zadbania o bezpieczeństwo
zaparkowanych pojazdów/ skuterów/ rowerów na pobliskich parkingach oraz żadnej rzeczy tam
pozostawionej nawet w sytuacji gdy teren ten jest własnością prywatną lub przypisaną do budynku,
w którym będą odbywały się zajęcia. Wszystkie przedmioty na terenie obiektu/ na sali/ w lokalu/ w
szatniach/ w toaletach oraz w każdym możliwym miejscu, w którym Uczestnik może się znaleźć
przed/ podczas/ po lub w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć pozostawiane są na własną
odpowiedzialność.

Każda osoba znajdująca się w zorganizowanym lokalu/ obiekcie/ sali przez Studio Tańca na
czas korzystania z naszych usług i współpracy z nami zobowiązana jest do przestrzegania
przepisów bhp i p-poż oraz poleceń, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia
Studia Tańca oraz wyposażenia sali/ lokalu/ obiektu i otoczenia. Przebywanie na sali, w której
odbywają się zajęcia ruchowo- sportowo- taneczne dozwolone jest wyłącznie za wiedzą i/lub
pozwoleniem osoby prowadzącej zajęcia, możliwe wyłącznie w obuwiu zamiennym. Opuszczenie
sali ćwiczeń lub pogorszenie stanu zdrowia uczestnika, w trakcie trwania zajęć, które w jakikolwiek
sposób negatywnie wpływa na zdolności umysłowe lub fizyczne należy niezwłocznie zgłosić
osobie prowadzącej zajęcia.

Zabronione jest wnoszenie na salę jedzenia oraz wszelkich przedmiotów mogących
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Brak dostosowania się do powyższych zasad
może skutkować wyproszeniem ze sali w trakcie trwania zajęć i bez możliwości kontynuowania ich
lub ukończenia. Do pokrycia kosztów za powstanie ewentualnych szkód w lokalu/ na sali/ w
obiekcie z winy i/lub w wyniku działań uczestnika zajęć, zobowiązany jest uczestnik, który je
wyrządził lub jego opiekun prawny w sytuacji gdy osoba ta nie jest pełnoletnia.

Zajęcia odbywające się na sali zorganizowanej przez Studio Tańca uwarunkowane są opłatą
związaną z wynajmem lokalu/ sali na dany wymiar czasu i w konkretnym terminie. Opłata ta jest
uwzględniona w kosztorysie każdej oferty z doprecyzowaniem kwoty związanej z wykonaniem
usługi, a wykorzystaniem sali. W sytuacji, gdy zajęcia zostaną zbyt późno odwołane przez klienta, a
nie z naszej przyczyny, opłata z tytułu zabezpieczenia miejsca w grafiku ustalona jako wynajem sali
w ustalonym pierwotnie terminie zostanie naliczona i nie zostanie zwrócona. Koszty związane z
brakiem możliwości wykorzystania zaplanowanego czasu jako rezerwacja terminu na konkretne
zajęcia w danym czasie, ponosi klient/ uczestnik, który dokonywał rezerwacji terminów, a kwota
obciążenia jest zdefiniowana jako cena za usługę plus cena za salę w łącznym kosztorysie przy
każdym opisie poszczególnych opcji naszej oferty, w razie gdyby taka informacja nie była
wystarczająco jasna lub gdyby nie zostałaby uwzględniona należy uzyskać informację dotyczące
takich kosztów niezwłocznie kontaktując się z nami bezpośrednio lub telefonicznie. Czas na
odwołanie swojej obecności lub danej rezerwacji terminu, bez ponoszenia tych kosztów to
minimum 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć/ lekcji/ usługi.

Każda oferta oraz organizowane przez nas wszystkie zajęcia stanowiące zakres naszych
usług są szczegółowo opisane i dostępne wraz z cennikiem na naszej stronie internetowej:
www.pierwszytanieckrakow.pl Promocje, aktualności, lub informacje dotyczące prowadzonych
zapisów/ rezerwacji miejsc lub dodatkowych opcji naszej oferty, można również uzyskać
kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 793-351-005, albo za pośrednictwem naszego
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funpage Facebook: https://www.facebook.com/PierwszyTaniecKrakowPL Wykorzystywanie
jakichkolwiek udostępnionych i opublikowanych przez nas materiałów znajdujących się na naszej
stronie internetowej i na naszym funpage bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

Zabrania się używania przez uczestników/ klientów/ interesantów w obiekcie/ na sali przed
rozpoczęciem/ podczas trwania/ po zakończeniu zajęć bez zgody osoby prowadzącej dane zajęcia
rejestrowania zajęć oficjalnie lub z ukrycia za pomocą kamer/ telefonów/ aparatów oraz wszelkich
urządzeń mogących mechanicznie zapisywać i/lub zarejestrować jakichkolwiek treści
audiowizualnych.

Korzystając z naszych usług każdy uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku
podczas trwania zajęć lub biorąc udział w uroczystościach, w których stanowimy usługodawcę, lub
gdy impreza lub jakakolwiek inna okoliczność jest przez nas organizowana bezterminowo i
nieodpłatnie. Studio Tańca może wykorzystać utrwalone zapisy audiowizualne w ramach reklamy i
promocji swojej działalności. Każdy uczestnik wyraża zgodę na udział dodatkowo wyznaczonych
przez nas osób w w/w przedsięwzięciach z tytułu wykonywanej praktyki lub szkolenia metodyki
prowadzenia zajęć w trakcie i na żywo lub nauczania prowadzenia uroczystości/ imprez/ pokazów/
zabaw tanecznych oraz aktywnego instruktażu zasad i możliwości związanych ze stanowiskiem
wodzireja.

Istnieje możliwość nagrania video na lekcji indywidualnej materiału przygotowywanego
pod kątem choreografii do pierwszego tańca, jednakże pozwolenia na to udzieli osoba prowadząca
te zajęcia w konkretnym momencie trwania zajęć, jednocześnie precyzując konkretny element/
schemat/ układ ruchów, który może zostać nagrany. Możliwe jest wykorzystanie takiego zapisu
przez wyłącznie przez uczestników tej lekcji w celach szkoleniowych we własnym zakresie, bez
możliwości udostępniania tego nagrania w internecie lub osobom trzecim, treści te stanowią naszą
własność intelektualną.

Bieżąca oferta i zakres naszych usług wykonywana jest jako działalność prywatna i może
ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania w danym czasie lub nowo powstałych trendów,
które tematycznie odnoszą się również do naszej branży.

Osoba prowadząca zajęcia w każdym momencie i z różnych przyczyn może zostać
zmieniona lub zastąpiona inną osobą która będzie kontynuowała wykonawczo prowadzenie zajęć w
trakcie ich trwania lub na kolejnej lekcji odbywającej się w innym terminie lub na innym kursie bez
konieczności poinformowania o tym Uczestników.

Wykupiona i uruchomiona przez uczestników usługa w postaci zajęć/ lekcji w rozumieniu
kilku spotkań opłaconych z góry w opcji pakietu/ karnetu zajęć oraz dokonanej rezerwacji
terminów/ miejsc dotyczyć będzie konkretnej osoby/ pary osób które rozpoczynając dany pakiet/
karnet są jego właścicielem/ ami i wykupione zajęcia stanowią przypisanie doń usługi na podane
podczas rezerwacji terminów dane osobowe, które zostały podporządkowane i możliwe do
realizacji dla tych ustalonych wcześniej osób w konkretnych terminach. Przekazywanie
niezrealizowanego w pełni pakietu pakietu/ karnetu zajęć innej osobie/ osobom nie zobowiązuje nas
do wykonania tej usługi.

Uczestnik zobowiązany jest zgłosić za pomocą wiadomości sms lub kontaktując się z nami
telefonicznie brak możliwości skorzystania z usługi lub swoją nieobecność na zajęciach w
zarezerwowanym wcześniej terminie (przy zgłoszeniu nieobecności/ zmiany i/lub anulowaniu
zarezerwowanych terminów, należy podać dane, na które dokonywano rezerwacji w celu
weryfikacji konkretnego uczestnika/ pary uczestników i potwierdzić prawidłowość dokonywanych
zmian), nie później niż 48 godzin przed zaplanowanym rozpoczęciem tych zajęć, w innym
wypadku dane zajęcia/ lekcja/ kurs zostaną potraktowane jako zrealizowane, a opłata dokonana z
góry za pakiet/ karnet odnosząca się do tego konkretnego terminu przepadnie.

Rezygnacja Uczestnika z opłaconego z góry pakietu/ karnetu zajęć jest możliwa wtedy, gdy
zajęcia nie zostały wykorzystane, a czas do ich planowanego rozpoczęcia jest dłuższy niż 48
godzin, w innym wypadku wszelkie inne możliwości/lub warunki wymagają ustalenia i
bezpośredniego porozumienia się z właścicielem lub managerem Studia Tańca. W sytuacji
pojawienia się losowych okoliczności, które doprowadzą do nieobecności na zajęciach lub
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konieczności anulowania dokonanej rezerwacji miejsc, gdy pakiet/ karnet został już uruchomiony
Studio Tańca może wymagać udokumentowania usprawiedliwianych okoliczności jeśli uzna to za
koniecznie, jednakże zawsze każdy przypadek i każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie.
Wszystkie dokonywane zwroty wypłacane przez nas są w postaci gotówki w konkretnym terminie i
miejscu wspólnie ustalonym z klientem.

Studio Tańca ma prawo odwołać zajęcia/ lekcję/ warsztaty/ kurs w wypadkach nagłych,
losowych i niezaplanowanych, o czym poinformuje klienta telefonicznie podczas rozmowy lub za
pomocą wysłania wiadomości tekstowej sms na numer telefonu klienta zapisany/ podany podczas
rezerwacji miejsc/ terminów i ustanowiony jako kontaktowy. W takiej sytuacji zajęcia odbędą się w
innym terminie ustalonym w porozumieniu z klientem. Jeżeli odwołana przez nas lekcja została
wcześniej opłacona przez klienta, a żaden z podanych terminów nie byłby dostępny lub możliwy do
jej zrealizowania i nie można z innych przyczyn odrobić tej lekcji, koszt w postaci równowartości
kwoty za niezrealizowaną przez nas i z naszej przyczyny wykonawczo usługę zostanie zwrócony w
postaci zwrotu gotówkowego. Studio Tańca może być zamknięte w święta niebędące dniami
ustawowo wolnymi od pracy o czym informacje można uzyskać kontaktując się z nami
telefonicznie. Studio Tańca może być zamknięte na czas remontu/ zabiegów sanitarnych, usunięcia
awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
informacje o tym można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie

Istnieje możliwość dopasowania oferty indywidualnie pod kątem konkretnej okoliczności/
uroczystości/ imprezy, jednakże taka ewentualność wymaga bezpośredniego kontaktu w celu
zidentyfikowania i szczegółowego zaplanowania całego przedsięwzięcia merytoczycznie oraz
ustalenia kosztorysu całokształtu w sprecyzowanym i konkretnym czasie trwania jako wymiaru
czasu trwania wykonawczo usługi/ zlecenia, jak i również terminu jako konkretnej daty jej
wykonania.

Zastrzegamy sobie prawo do do wprowadzenia limitu/ zablokowania sprzedaży lub
zaprzestania wykonywania/ kontynuowania albo nie uruchomienia/ rozpoczęcia danej oferty/ kursu,
lub ich nieukończenia w sytuacji: - gdy promocja/ oferta dobiega końca wcześniej zaplanowanego i
przewidzianego z góry czasu jej trwania, - gdy ilość dostępnych i zaplanowanych miejsc/ terminów
będzie zbliżona do przewidywanej dla danej oferty ilości maksymalnej uczestników, lub nie
zostanie osiągnięta minimalna ilość uczestników przewidywana dla danej oferty, - gdy została
przekroczona maksymalna ilości zajęć w danym czasie dniu/ tygodniu/ miesiącu (ilości te ustalane
są wewnętrznie podczas organizowania i dla danego/ konkretnego przedsięwzięcia, zaplanowanego
w danym terminie/ czasie, dla konkretnego klienta, lub do danego kursu grupowego/ warsztatów,
gdzie "zajęcia/grupowe/ kurs grupowy/grupa" może stanowić kilku klientów korzystających z
naszych usług w tym samym czasie.), - gdy w lokalu/ na sali gdzie mają odbywać się zajęcia będzie
awaria uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, a której nie da się na ten moment usunąć, - gdy
wiek uczestnika nie przekroczył 18 lat i nie jest w posiadaniu aktualnej pisemnej zgody rodzica/
opiekuna prawnego na korzystanie z naszych usług, - gdy w trakcie korzystania z naszych usług/
przebywając w obiekcie, którym odbywają się wszelkie zajęcia/ kurs/ lekcja/ warsztaty lub
jakakolwiek wykonywana przez nas usługa stwierdzi się, że zachowanie uczestnika/ uczestników
jest agresywne i wyraźnie odbiega od ogólnie przyjętych zasad moralności i etyki, - gdy istnieje
prawdopodobieństwo spożycia alkoholu, albo innych substancji odurzających, które przyczyniają
się lub mogą się przyczynić do nietolerowanych zachowań/ prowokujących innych uczestników lub
inne osoby znajdujące się w pobliżu, zagrażających bezpieczeństwu swojemu, innych oraz
otoczenia, lub dochodzi/ doszło do dewastacji lokalu, w którym odbywają się zajęcia,

Dokonać zapisu na zajęcia lub rezerwacji terminów można kontaktując się z nami
telefonicznie pod numerem 793-351-005. Wykupienie zajęć/ pakietów/ karnetów możliwe jest po
dokonaniu rezerwacji terminów/ miejsc osobiście bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, a opłata
uiszczana jest w formie gotówki. Otrzymany pakiet/ karnet stanowi potwierdzenie wykupionych
zajęć dla konkretnej osoby/ osób wraz z terminami w których zajęcia są zaplanowane do realizacji.
Istnieje możliwość ruchomości pierwotnie zarezerwowanych terminów, jednakże wszelkie
dokonywane zmiany muszą być ustalone podczas rozmowy telefonicznej i/ lub potwierdzone



wiadomością tekstową. Nie jest konieczne posiadanie podczas udziału w zajęciach karnetu/ pakietu
w formie papierowej, jednakże kolejność i ilość zajęć jest za każdym razem weryfikowana przez
Studio Tańca. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące ilości wykorzystanych, a nie wykorzystanych
zajęć powinny być zgłoszone przez Uczestnika bezpośrednio do osoby prowadzącej zajęcia oraz
kontaktując się telefonicznie do osoby przyjmującej zlecenia do realizacji w celu zweryfikowania
ewentualnie powstałego błędu lub celem uzyskania informacji wyjaśniających zaistniałą
okoliczność. Każdy pakiet/ karnet jest zidentyfikowany pod konkretną ofertę/ usługę na
sprecyzowane zajęcia/ lekcję, których nie można mieszać ani traktować wymiennie. Całkowity czas
przewidziany na wykorzystanie wykupionych zajęć z góry w formach pakietów lub karnetów
ustanowiony jest na okres 2 miesięcy kalendarzowych, jako okres ważności danego pakietu/
karnetu, liczony od dnia uczestniczenia w pierwszych zajęciach. Brak możliwości wykorzystania
wszystkich wykupionych zajęć pakietu w przeznaczonym na to czasie nie zobowiązuje nas do
zrealizowania usługi po terminie jego ważności.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i terminów, prawo do udziału w danych zajęciach
ustala Studio Tańca na podstawie kolejności przyjmowanych zgłoszeń. W sytuacji niejasności lub
niezrozumienia treści niniejszego regulaminu sugerujemy skontaktować się z nami telefonicznie
pod numerem 793-351-005 lub mailowo na adres: info@pierwszytanieckrakow.pl w celu uzyskania
stosownych wyjaśnień zanim zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu korzystania z naszych usług.
Wszystkie sprawy, które nie zostały tutaj ujęte lub nie została ustanowiona konkretna reguła
postępowania należy wyjaśniać kontaktując się z nami bezpośrednio lub telefonicznie. Wszystkie
uwagi i/lub reklamacje należy zgłaszać drogą mailową.
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