
REGULAMIN

Szkoła Tańca Shuffle Dance Magdalena Miękus mieszcząca się we
Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 27 powiat wrocławski woj. dolnośląskie
działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

NIP 8322083792

W ramach działalności Szkoła Tańca Shuffle Dance organizuje kursy tańca
oraz pochodne inicjatywy zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie
www.shuffledance.pl i ustaleniami indywidualnymi.

I. Postanowienia ogólne.

1. Warunkiem uczestnictwa w kursach tańca oraz wszelkich
wydarzeniach organizowanych przez szkołę tańca Shuffle Dance
Magdalena Miękus (zwaną dalej SD) jest zaakceptowanie
regulaminu na piśmie.

2. W ramach działalności SD organizuje kursy tańca oraz pochodne
inicjatywy zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie
www.shuffledance.pl i ustaleniami indywidualnymi.

3. W kursach tańca oraz wydarzeniach organizowanych przez SD
mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz dzieci
za pisemną zgodą jednego z rodziców lub opiekunów prawnych,
którą stanowi niniejszy regulamin.

4. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć
oraz ich opiekunowie prawni. Obiekt szkoły jest terenem
prywatnym. Każda próba zakłócenia pracy instruktora lub recepcji
przez osoby postronne skutkuje wezwaniem odpowiednich służb
pod zarzutem zakłócania miru domowego na podstawie art. 193
k.k.

5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające
aktywną kartę członkowską.

II. Karta członkowska
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1. Każda osoba korzystająca z usług szkoły tańca SD jest zobowiązana do
comiesięcznego opłacania składki za kartę członkowską.

2. Płatności za kartę członkowską można dokonać w siedzibie szkoły lub
przelewem na numer konta 07 1020 4317 0000 5702 0366 7961

3. Aktywacja karty członkowskiej uprawnia do wzięcia udziału w kursie
lub kursach tańca w zależności od uiszczonej kwoty.

4. Opłata za kartę członkowską obowiązuje od momentu pierwszej
aktywacji do momentu rezygnacji poprzez podanie informacji mailowo
na adres info@shuffledance.pl

5. Informacja o rezygnacji z kursu musi zostać podana do ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym uczestnik nie
bierze udziału w kursach.

6. Jedna karta członkowska może uprawniać uczestnika do udziału w
jednym lub większej ilości kursów zależnie od wniesionej opłaty.

7. Każdy kurs obejmuje zajęcia raz w tygodniu w bieżącym miesiącu.
8. Aktywność karty członkowskiej rozpoczyna się z pierwszym dniem

miesiąca i kończy się z ostatnim dniem miesiąca.
9. Wpłaty za kartę członkowską należy dokonać przed pierwszymi

zajęciami danego miesiąca.
10. Koszt karty członkowskiej:

1) w przypadku jednego kursu obejmującego 4 dni treningowe
wynosi 120 zł, w przypadku 5 dni treningowych 150 zł.

2) koszt drugiego kursu wynosi 100 zł w przypadku 4 dni
treningowych oraz 125 zł w przypadku 5 dni treningowych.
Drugim kursem jest ten, na który wpis został dokonany w
późniejszym terminie.

3) pojedyncze wejście na zajęcia w danym miesiącu kosztuje 40 zł
4) dwa wejścia na zajęcia w danym miesiącu kosztują 80 zł
5) trzy wejścia na zajęcia równe są kwocie za kartę członkowską

III. Nieobecności

1. Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia nieobecności najpóźniej do dnia
poprzedzającego zajęcia lub w wyjątkowych przypadkach w dzień
zajęć i może zrobić to poprzez:
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1) Wpis w grupie zajęciowej na portalu facebook
2) Email na adres info@shuffledance.pl

2. Każdą zgłoszoną nieobecność uczestnik ma prawo odrobić, tj.
zrealizować należne wejście na zajęcia na innym kursie niż ten, do którego
jest przypisany, pod warunkiem posiadania aktywnej karty członkowskiej
3. Niewykorzystane wejścia nie zostają przepisane na kolejny miesiąc, w
celu pomniejszenia kolejnej płatności, ale nadal można je wykorzystać na
innym kursie w dowolnym terminie.

IV. Zapisy na kursy

1. Zapisy na kursy tańca w SD przeprowadzane są poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej
www.shuffledance.pl

2. Rezerwacja miejsca następuje w momencie otrzymania przez SD
potwierdzenia dokonania przelewu za pierwszą składkę na kartę
członkowską na adres mailowy info@shuffledance.pl

3. Miejsca na kursy są ograniczone.
4. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w grupie, o

możliwości uczestnictwa decyduje kolejność otrzymania przez szkołę
potwierdzenia przelewu.

5. 9. Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku,
gdy liczba uczestników jest zbyt mała.

6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wziąć udział w
pierwszych zajęciach nieodpłatnie w grupie podstawowej, która
dotychczas funkcjonuje.

V. Bezpieczeństwo

1. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W
przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć.
Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za
zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę
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nie jest zwracana, ale traktowana jako nieobecność, którą można
odrobić.

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły odpowiada ich
właściciel.

3. Uczestnik ma obowiązek poinformować instruktora o wszelkich
chwilowych lub przewlekłych problemach zdrowotnych.

4. W przypadku występujących objawów choroby, uczestnik powinien
zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach w trosce o inne osoby oraz
poinformować SD o tym fakcie w celu późniejszej odrobienia
nieobecności.

5. Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu
maksymalnego zabezpieczenia uczestnika. Jednocześnie uczestnik lub
opiekun prawny uczestnika deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa
do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji
lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku
niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub nieprawidłowego
wykonywania ćwiczeń.

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………

Adres email: …………………………………………………………………………………………………..

Indentyfikujący się numerem dowodu/paszportu: …………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję niniejszy regulamin


