REGULAMIN STUDIO TAŃCA SO FLY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Studio Tańca So Fly (dalej „So Fly”) z siedzibą przy ul. Pileckiego 2, 80-225 Gdańsk, woj.
POMORSKIE działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach
działalności Studio Tańca So Fly organizuje kursy tańca, zajęcia taneczne, formacje oraz wydarzenia
taneczne zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.so-fly.pl.
2. Korzystanie z usług dostarczanych przez Studio Tańca So Fly jest jednoznaczne z przyjęciem do
wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W
przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych
opiekunów.

§2 INFORMACJE OGÓLNE
1. Szkoła prowadzi zajęcia taneczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
2. Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową, tj. 60 min.
3. Podczas zajęć obowiązuje zmienne obuwie.
4. Zalecany jest niekrępujący ruchów, wygodny ubiór oraz wygodne obuwie.
5. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, a grafik zajęć dostępny jest na stronie
www.so-fly.pl

§3 ZAPISY NA ZAJĘCIA, KARNETY, PŁATNOŚCI
1. Na zajęcia taneczne, kursy tańca mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz
osoby małoletnie przy wiedzy opiekunów.
2. Zapisy na zajęcia odbywają się mailowo pod adresem ramonasofly@gmail.com, zapisy na zajęcia
regularne nie wymagają wpłaty zaliczki.
3. Zapisy na kursy tańca odbywają się drogą mailową, na kursy należy wpłacić zaliczkę (25zł)
gwarantującą miejsce i potwierdzającą obecność, pozostała kwota (120) płatna w studiu
bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.
4. Zapisując się na zajęcia należy podać ich rodzaj, imię i nazwisko.
5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów
oraz wpłat.
6. Każdy uczestnik zajęć posiadać musi ważny karnet. Karnety na zajęcia regularne oraz open ważne
są 30 dni. Gdy nie można pojawić się na zajęciach, można je odrobić.
9. Karnet na intensywne kursy ważny jest dwa miesiące, w wypadku, gdy nie można pojawić się na
zajęciach, można je odrobić w terminie ważności kursu.

10.Gdy zajęcia nie odbywają się ze strony studia (święto, choroba instruktora, wyjazdy itd.) wejście
nie jest liczone i przechodzi na następny raz.
13. W zajęciach „Formacji” uczęszczać mogą tylko osoby, które przeszły pozytywnie nabór do grupy
lub uzyskały zgodę instruktora, oraz uiściły należną opłatę zgodnie z cennikiem.
14. Karnety maja określoną ważność. W przypadku nieobecności na jakiś zajęciach, możliwe jest
odrobienie ich na innych zajęciach w czasie ważności karnetu.
15. Nie jest możliwe przedłużanie ważności karnetu ze względu na nieobecność, lub przenoszenie
karnetu na kolejny miesiąc.
16. Karnety na zajęcia: 1 wejście 25 zł, karnet na 4 wejścia 70zł (na dowolne zajęcia w dowolnej
konfiguracji, ważny 30 dni od daty zakupu). Karnet na 8 wejść 120zł (na dowolne zajęcia w dowolnej
konfiguracji, ważny 30 dni od daty zakupu), karnet na kursy 145zł (25 zł zaliczka, 120 pozostała
kwota, karnet ważny dwa miesiące od daty zakupu).

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA
1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości mailowej lub prywatnej.
2. Szkoła Tańca zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego
rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników
potrzebnej do jego kontynuacji.
3. W przypadku rozwiązania grupy, So Fly zwraca wpłacone opłaty, lub umożliwia przepisanie się do
innej grupy, w której są miejsca.
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się
prowadzącego na kurs lub zajęcia – zostają one odwołane, przełożone lub zostaje zapewnione
zastępstwo.
5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany instruktora.

§6 BEZPIECZEŃSTWO
1.So Fly nie bierze odpowiedzialności za skutki tańca samodzielnego poza zajęciami tanecznymi.
2. Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie studia.
3. Osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnik kursów deklaruje się oraz zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od
nieszczęśliwych wypadków.
5. Studio taneczne So Fly nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas
wykonywania ćwiczeń.

6.Każdy uczestnik zajęć zapisuje się na nie na własną odpowiedzialność, w przypadku przeciwskazań
do wykonywania ćwiczeń, ma on w obowiązku poinformować instruktora.
7.Za urazy lub uszczerbki wywołane poprzez nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń i poleceń
instruktora studio nie odpowiada.
7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i nienaruszania
godności osobistej innego człowieka.

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Studio Tańca So Fly.
Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Studio Tańca So Fly dla celów
organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie
tańca, zajęciach, formacjach lub wydarzeniach organizowanych przez Stuio Tańca. Kursant, jego
rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
2. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatora, przetwarzanie oraz wykorzystywanie
do celów marketingowych. Jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą sms-ową bądź
mailową informacji o usługach szkoły.
3. Każdy uczestnik uczęszczający w zajęciach wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach
marketingowych, promocyjnych lub innych.
4. Udział w zajęciach tanecznych równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu, a tenże
dostępny jest na terenie studia oraz na stronie internetowej.

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę
powstałe w wyniku jego działania.
2. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci
odrabiający zajęcia i instruktor.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. W studiu nie są honorowane karty Multisport Benefit System, Fit Profit oraz OK System.
8. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej złym stanem zdrowia lub chorobą dziecka,
istnieje możliwość ominięcia potrącenia z kaucji po okazaniu zaświadczenia od lekarza.
9.Przy organizowaniu zawodów, wyjazdów, pokazów, warsztatów studio nie ponosi
odpowiedzialności za uczestników oraz ich dobra materialne. Udział jest dobrowolny i na własną
odpowiedzialność.

