Regulamin
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Tańca Family Dance (dalej „Szkoła Tańca Family Dance”) z siedzibą przy
ul. Więckowskiego 16, 90-722 Łódź organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem
umieszczonym na stronie www.familydance.pl
2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca Family Dance oraz korzystanie
z usług dostarczanych przez Szkołę Tańca Family Dance 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 ZAPISY NA ZAJĘCIA
1. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Family Dance mogą zapisać się dzieci, młodzież,
dorośli (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:
2.1. osobiście w recepcji Szkoły Tańca Family Dance
2.2. telefonicznie
2.3. wysyłając zgłoszenie drogą mailową przez formularz kontaktowy zawarty na stronie lub na
adres biuro@familydance.pl
3. Przyjęcie do grupy następuje natychmiast po uiszczeniu opłaty za zajęcia w postaci:
3.1. wykupienia zajęć jednorazowych lub karnetu
3.2. skorzystania z karnetów multisportowych, o których mowa w §3 punkt 4.
3.3. skorzystania z vouchera wykupionego na stronie www.groupon.pl z zastrzeżeniem, że
oferta ta dotyczy nowych klientów.
4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Family Dance. O przyjęciu na
kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.
5. Szkoła Tańca Family Dance poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a
o terminie rozpoczęcia kursu.
§3 OPŁATY
1. Opłat za zajęcia można dokonać w następujące sposoby:
1.1. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką
1.2. przelewem internetowym, po uprzednim poinformowaniu o tym w recepcji szkoły osobiście,
telefonicznie, bądź w formie sms-a
2. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu i są wyszczególnione na stronie internetowej
www.familydance.pl
2.1. W przypadku zajęć tanecznych Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia, lekcję
indywidualną, pakiet zajęć indywidualnych lub karnet ważny 4 tygodnie od momentu zakupu.
2.2. W przypadku zajęć formacyjnych obowiązuje stała opłata miesięczna płatna do 10-go
każdego miesiąca.
3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę muszą to zgłosić w terminie 7 dni od dokonania wpłaty.
Dane do faktury można zostawić osobiście, bądź przesłać drogą mailową lub w formie sms-a.
4. W Szkole Tańca honorowane są następujące karnety multisportowe:

4.1 Benefit Multisport Plus, Multisport Kids uprawniające do skorzystania z jednych zajęć
dziennie, ważne po okazaniu ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
4.2 FitProfit i FitSport uprawniające do skorzystania z jednych zajęć dziennie, ważne po
okazaniu ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i złożenia podpisu na formularzu wizyt.
4.3 OkSystem uprawniający do skorzystania z jednych zajęć dziennie po wysłaniu wiadomości
SMS na numer wskazany przez pracownika recepcji.
5. W Szkole Tańca Family Dance obowiązują następujące zniżki:
5.1. Karta Dużej Rodziny – 20%
5.2. Karta Seniora – 10zł za zajęcia
6. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do
skorzystania z wybranej zniżki.
7. Zniżki i promocje nie łączą się.
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem
obowiązującym w danym semestrze.
2. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie
ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji Szkoły
Tańca Family Dance może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
3. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do godziny 15.00 w dniu w którym są zajęcia,
osobiście w siedzibie szkoły, telefoniczne, drogą mailową, bądź w formie sms-a.
4. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia jednych zajęć z danego
karnetu w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie zasugerowaną przez recepcję grupą pod warunkiem, że
nie jest to grupa Kursanta. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.
5. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia
nie zostanie zwrócona.
6. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.
7. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić
Kursanta z sali i szkoły.
§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA
1. Szkoła Tańca Family Dance powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms
lub telefonicznie.
2. Szkoła Tańca Family Dance 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, Szkoła Tańca Family Dance zwraca wpłacone opłaty lub
umożliwia przepisanie się do innej grupy.
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się
instruktora na kurs, Szkoła Tańca Family Dance zastrzega sobie prawo do organizacji zastępstwa.
5. Szkoła Tańca Family Dance zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć
w przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.

5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora.
6. W przypadku odwołania zajęć Szkoła Tańca Family Dance przedłuża termin ważności karnetów.
§6 WYNAJEM SALI I ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
1. Szkoła Tańca Family Dance oferuje możliwość wynajmu sali lub całego obiektu, po wcześniejszej
rezerwacji terminu osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
2. Warunkiem skorzystania z sali jest uiszczenie opłaty w recepcji, zgodnej z cennikiem wynajmu
podanym na stronie www.familydance.pl
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za lustra i sprzęt znajdujący się na sali, a w przypadku
wynajmu całego obiektu za całą szkołę.
4. Szkoła Tańca Family Dance organizuje imprezy okolicznościowe wymienione wraz z cenami na
stronie www.familydance.pl
5. Warunkiem organizacji imprezy jest wcześniejsza rezerwacja terminu i wpłacenie zaliczki
wynoszącej co najmniej 30% ceny.
6. Po upływie czasu wynajmy Szkoła Tańca Family Dance zastrzega sobie prawo do poproszenia
o opuszczenie sali lub obiektu, bądź uiszczenie opłaty za kolejną godzinę wynajmu.
§7 BEZPIECZEŃSTWO
1. Szkoła Tańca Family Dance nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych
bez winy Szkoły Tańca Family Dance.
2. Uczestnik zajęć w Szkole Tańca Family Dance może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
4. 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 nie jest zwracana.
5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca.
Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.
6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu, szkoła nie odpowiada. Zaleca się
zabieranie ich na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien
niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży.
§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Tańca Family
Dance. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca Family
Dance 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 organizowanym przez Szkołę Tańca Family Dance Kursant, jego rodzic
bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę
Tańca Family Dance.

§9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę
Tańca Family Dance powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie Szkoły Tańca Family Dance obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz
posiadania i zażywania środków odurzających. Zakaz spożywania alkoholu może zostać zniesiony na
czas trwania imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkołę Tańca Family Dance lub osoby
prywatne.
3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci
odrabiający zajęcia i instruktor.
6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak
wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.
7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

