STUDIO TAŃCA
PIERWSZY TANIEC KRAKÓW
REGULAMIN
Uczestnicząc w zajęciach wyrażasz akceptację niniejszego regulaminu.
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo...
OBOWIĄZKIEM JEST:
-uwzględnić informacje dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych/ fizycznych przed rozpoczęciem
zajęć (ciąża oraz wszelkiego rodzaju kontuzje, urazy, dysfunkcje – mogące zagrażać lub negatywnie
wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo).
Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności cywilnej/ karnej w przypadku ewentualnego
nieszczęśliwego wypadku tuż przed/ w trakcie/ po zajęciach (w pobliżu oraz wewnątrz budynku).
Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
Dbając o profesjonalną i miłą atmosferę zajęć ...
Prowadzący zajęcia ma prawo wyprosić z obiektu Uczestnika, którego zachowanie stanowczo
odbiega od zasad moralności i etyki, lub stwierdzi prawdopodobieństwom spożycia alkoholu lub
innych substancji odurzających.
Prowadzący zajęcia oraz Studio Tańca nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie obiektu.
Zasady oraz warunki Studia Tańca, które Uczestnik zobowiązany jest spełnić:
– Udostępnienie danych osobowych służących do prawidłowej weryfikacji Klienta. Studio
Tańca może przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
– Studio Tańca może być zamknięte w święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy
o czym informacje będą podane na stronie internetowej lub profilu facebook Studia Tańca.
– Studio Tańca może być zamknięte na czas remontu/ zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii,
a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz w innym uzasadnionym przypadku. W
sytuacji zamknięcia Studia Tańca Klient zostanie poinformowany drogą internetową, w
sytuacji niemożności drogą telefoniczną.
– Pogorszenie stanu zdrowia Uczestnika, które w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na
zdolności umysłowe lub fizyczne należy bezzwłocznie zgłosić Prowadzącemu
(Zdiagnozowane choroby, schorzenia cukrzycowe, choroby serca, krążenia, niskie lub
wysokie ciśnienie, okres ciąży).
– Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach- prawo do udziału w danych zajęciach
decyduje kolejność zgłoszeń
– Studio Tańca zastrzega sobie prawo do odwołania/ przesunięcia zajęć zaplanowanych w
grafiku na konkretną datę ze względu na brak minimalnej ilości chętnych. W tej sytuacji
pozostali Interesanci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnym planowanym terminie
rozpoczęcia kursu.
– Opuszczenie sali ćwiczeń w trakcie trwania zajęć należy zgłaszać Prowadzącemu.
– Uczestnik powinien posiadać obuwie zamienne.
– W obiekcie zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku bez zgody Prowadzącego i
Menagera Studia Tańca. Wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz
zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Prowadzącego oraz Menagera Studia Tańca nie
można uruchamiać jakichkolwiek działalności marketingowo- reklamowych w obiekcie.
– Uczestnik jest zobowiązany do zachowania spokoju i porządku w obiekcie oraz możliwości
swobodnego korzystania z usług Studia Tańca innym Klientom.
– Studio Tańca ma prawo do zmiany cennika usług/ zakresu świadczeń usług/ Prowadzącego
zajęcia/ terminu lub godziny prowadzenia poszczególnych zajęć.
Osoby będące Uczestnikami wszelkiego rodzaju zajęć zobowiązane są do przestrzegania
niniejszego regulaminu.

Studio Tańca ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia limitu sprzedaży lekcji/ karnetów lub zablokowanie dalszej sprzedaży.
Wszelkie zajęcia dostosowane są dla osób pełnoletnich. W przypadku chęci skorzystania z
usług Studia Tańca osób w wieku poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda opiekuna
prawnego.
Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą meilową, lub pisemną.

