Regulamin
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie ta ca, lub innym wydarzeniu w Szkole Ta ca "Szyk”, jest
akceptacja wszystkich punktów poni szego regulaminu.
2. Organizatorem kursów i innych wydarze w Szkole Ta ca "Szyk” jest ﬁrma Szko a Ta ca "Szyk”
– Joanna Szyma ska-Radecka z siedzib w Cz stochowie,
3. Zapisu na kurs mo na dokona : osobi cie w recepcji, telefonicznie pod numerem telefonu
509543077, 601471686, drog mailow na adres asia_jarek@go2.pl lub poprzez „formularz
zapisów” na stronie internetowej www.szykdance.pl
4. Zapisuj c si na kurs nale y poda imi i nazwisko uczestnika kursu, jego telefon kontaktowy
(je li to mo liwe to komórkowy) i opcjonalnie adres e-mail oraz nazw i termin wybranego kursu.
5. Osoba, zapisana na kurs, ma obowi zek poinformowa
przyczyn nie mo e w nim uczestniczy .

organizatora je eli z jakichkolwiek

6. Zapis na kurs jest wst pn form rezerwacji miejsca na zaj ciach. Organizator ma prawo do
zamkni cia zapisów na kurs o ile liczba osób b dzie wystarczaj ca
7. Poprzez karnet na kurs ta ca rozumie si op at z góry za 4 lub 8 kolejnych zaj na danym
kursie. Karnet dotyczy wy cznie wybranego kursu oraz obowi zuje na ka de kolejne zaj cia w
danej grupie. Uwaga! Ze wzgl du na du zachorowalno w grupach Maluchów(4-6lat) ,karnety
dla tych grup s wa ne 6tygodni(karnet na 4 wej cia) lub 10 tygodni( karnet na 8 wej ) !
8. Zmieni grup mo na po wcze niejszym uzgodnieniu terminu z w a cicielami Szko y Ta ca
"Szyk”- Joanna i Jaros aw Radeccy 509543077,601471686
9. Wysoko op at za zaj cia okre lona jest w cenniku Szko y Ta ca "Szyk" na stronie
www.szykdance.pl. Organizator zastrzega prawo do zmiany Cennika w skali roku.
10. Op aty:
-bezpo rednio w Szkole Ta ca "SZYK"
-poprzez formularz zg oszeniowy on-line- przelew
-nr konta-25 1020 1664 0000 3302 0517 2384
11. Szko a ma prawo do zmian w graﬁku zaj
osoby zg oszone na dane zaj cia.

, o czym poinformuje telefonicznie lub osobi cie

12. W przypadku odwo ania kursu przez ST "Szyk" lub sta ej zamiany terminu kursu, na yczenie
uczestnika danego kursu Szko a Ta ca "Szyk" zaproponuje alternatywny kurs, lub zwróci ca o
niewykorzystanej kwoty za zaj cia.
13. Organizator nie zwraca op aty za zaj cia, na których uczestnik by nieobecny, op ata nie
przechodzi na nast pne zaj cia.
14. W trakcie zaj na sali tanecznej mog przebywa tylko i wy cznie kursanci - osoby, które
maj op acone dane zaj cia.
15. Osoby, które nie zastosuj si do regulaminu, b d pod wp ywem alkoholu lub innych
niedozwolonych rodków odurzaj cych, ich zachowanie b dzie przeszkadza o innym uczestnikom

kursu lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Sali mogą zostać poproszone o
opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym prowadzone są zajęcia Szkoły Tańca "Szyk”!

!

16. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca "Szyk” uczestnik jest świadomy własnego stanu
zdrowia oraz kondycji fizycznej, szkoła nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.!

!

17. Szkoła Tańca "Szyk” nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez
uczestników kursów tańca na terenie sali i szatni.!

!

18. Na terenie Szkoły Tańca "Szyk” obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów
alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.!

!

19. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe, taneczne lub
wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet).!

!

20. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi
on lub jego prawny opiekun.!

!

21. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora ST "Szyk" ma prawo wyznaczyć innego
prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania
uczestników kursu o tym fakcie.!

!

22. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu ST "Szyk" ma prawo rozwiązać grupę. W
takim przypadku ST "Szyk" proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez
uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.!

!

23. Udzial w zajęciach i imprezach organizowanych przez ST "Szyk" jest jednoznaczne z zgodą na
publikowanie zdjęć na stronach internetowych.!

!

24. Wszelkie imprezy dodatkowe organizowane dla uczestników zajęć w ST "Szyk" wymagają
wniesienia opłaty w postaci wejścia pojedynczego, wejścia z karnetu lub wchodzą w zakres
abonamentu miesięcznego.(cennik). Wyjątek stanowią imprezy posiadające odrębny regulamin.!

!

. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie
prowadzącego lub organizatora.

