REGULAMIN – WARSZTATY W STUDIO RUCHU MIĘTA
KreAktywne zajęcia dla dzieci
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Studio Ruchu Mięta Magdalena
Węgrzyn NIP: 9591776701 z siedzibą przy ul. Chęcińskiej 5, 25-020 Kielce (nazywanej dalej
ośrodkiem szkoleniowym) jest akceptacja wszystkich punktów danego regulaminu przez każdego
uczestnika zajęć ruchowych lub w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna
prawnego. Dokonanie zapisu na wybrane zajęcia oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
1. Warsztaty noszą nazwę: KreAktywnie z Miętą
2. Siedziba ośrodka szkoleniowego mieści się w Kielcach, ul. Chęcińska 5;
3. Terenem działania ośrodka jest obszar całego kraju;
4. Celem działania Szkoły jest:
- edukacja poprzez ruch, zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich
grup wiekowych;
-upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej;
-popularyzowanie tańca i ruchu wśród mieszkańców Świętokrzyskiego.
5. Ośrodek szkoleniowy realizuje swoje cele poprzez:
-prowadzenie nauki tańca oraz podstawowych elementów pracy z ciałem dla dzieci (od 3 roku),
młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla
par startujących w turniejach tańca);
-organizowanie pokazów tańca;
-organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca;
-organizowanie szkoleń tanecznych;
-organizowanie obozów tanecznych;
-organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów it.)
PODSTAWOWE WARUNKI UCZESTNICTWA
6. Uczestnikiem nauki poprzez ruch może być każdy, kto złoży pisemną deklarację (dane i akceptacja
regulaminu - za pomocą utworzenia konta w systemie rezerwacji online na stronie www) i dokona
wymaganej opłaty, zgodnie z cennikiem zawartym w ofercie na stronie www.studioruchu.com.
7. W przypadku rezygnacji z warsztatów wpłacona kwota nie podlega zwrotowi!
8. Rezygnacja zgłoszona musi być przez osobę pełnoletnią (rodzica lub opiekuna - dopuszcza się
możliwość pisemnego powiadomienia o rezygnacji z warsztatów). W przypadku braku informacji o
rezygnacji z nauki i braku wpłaty za dwa kolejne miesiące następuje skreślenie z listy uczestników.
Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny okres.
9. Wpłaty za warsztaty ( grupy dziecięce i młodzieżowe ) należy dokonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem warsztatów. Ośrodek szkoleniowy nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności na
zajęciach. Dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy nie są odrabiane. Ostateczna decyzja
dotycząca zestawienia tancerzy w pary należy do instruktorów.
10. W grupach dla dorosłych, wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem warsztatów. Warunkiem
uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go przed
każdymi zajęciami. W przypadku utraty karnetu, ośrodek szkoleniowy nie wydaje duplikatów, nie
honorujemy zwrotów karnetów i nie zwracamy należności za niewykorzystane karnety.
11. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję w
dniu przeprowadzonej lekcji.

12. Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszystkie zmiany zawarte będą na stronie
www.studioruchu.com.
13. Rezerwacji online, w imieniu niepełnoletniego kursanta, dokonuje rodzic na stronie:
www.studioruchu.com zakładka: rezerwacja online.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU SZKOLENIOWYM
13. Szkoła Ruchu Mięta zastrzega sobie prawo, jeżeli liczba osób w danej grupie jest mniejsza niż 8,
zamknięcia grupy , połączenia jej z inną lub zmiany warunków uczestnictwa.
14. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy,
pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez instruktora. Uczestnik zajęć zobowiązany jest
słuchać i stosować się do poleceń osoby prowadzącej dane zajęcia. Na salę taneczną można wejść
tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi oraz nie pozostawia innych śladów. Za
straty materialne spowodowane przez niewłaściwe zachowania osób lub ewidentnie z winy tych osób
przebywających na terenie ośrodka szkoleniowego, uczestnicy Ci zobowiązani są do pełnej
rekompensaty tych strat; za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
15. Pracownicy ośrodka szkoleniowego sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć
znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza
salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
16. Na terenie ośrodka szkoleniowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W zajęciach nie
mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
17. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie ośrodka szkoleniowego bez pisemnej
zgody właściciela szkoły tańca jest surowo zabronione.
18. Za wszelkie przedmioty pozostawione w danym obiekcie ośrodek szkoleniowy nie ponosi
odpowiedzialności.
19.W wyjątkowych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę
prowadzącą.
20. Szkoła zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas
realizacji regulaminowych celów Szkoły. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i
bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.
21.Każdy uczestnik zajęć zapisując się jest świadom własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej,
który pozwala mu na uczestniczenie w danych zajęciach na własną odpowiedzialność oraz że
REGULAMIN jest mu znany I zobowiązuje się do jego przestrzegania.
22.Osoby , które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie
przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu
obiektu,mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.
Powyższy REGULAMIN może ulec zmianie!
Akceptujący regulamin jednocześnie oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje procedurę sanitarną z
dnia 06 czerwca 2020 roku, obowiązującą na terenie Studia Ruchu Mięta w Kielcach, która zawarta
jest w panelu klienta (www.studioruchu.com zakładka: rezerwacja online), w zakładce: ZGODY oraz
Realizację Zaleceń RODO w Studio Ruchu Mięta zawartą w panelu klienta, w zakładce: REGULAMIN.

Umowa uczestnictwa w warsztatach: „KreAktywnie z Miętą”
Zawarta w dniu …………….…………………... w Kielcach pomiędzy Studio Ruchu Mięta NIP:
9591776701 ul. Chęcińska 5, 25-020 Kielce,
a Uczestnikiem/Opiekunem
………………………...…..…………………….……………..…….……………..…....…………………………
……….
PESEL..….……………………………….….……….…………..……….………………………………………
………………….
Imię i nazwisko dziecka…..…………………………………..……………………………… data ur.
…….…………………..
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki poprzez ruch. Zajęcia
realizowane są zgodnie z harmonogramem zawartym w systemie rezerwacji online na stronie
www.studioruchu.com zakładka: rezerwacja online.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wygasa w przypadku braku wniesienia opłaty za
kurs, bez potrzeby składania wypowiedzenia.
3. Opłata nie może być pomniejszona z przyczyn nieobecności kursanta (wyjazdy, choroby, itp.), ze
względu na stałe koszty utrzymania klubu i kadry.
4. Wnoszenie opłat możliwe jest w następujących formach: • gotówką lub kartą w Studiu •
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Ruchu Mięta o danych kontaktowych: ul.
Chęcińska 5, 25-020 Kielce tel.: 784 903 302 ; e-mail: studioruchumieta@gmail.com.
6.Dane osobowe ujęte w umowie, będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
7.Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w panelu
klienta na stronie www.studioruchu.com zakładka: rezerwacja online, zakładka: REGULAMIN.
8. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę na
umieszczenie i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek oraz
wypowiedzi dzieci zarejestrowane na zajęciach tanecznych, pokazach, przeglądach, turniejach i
festiwalach tańca. Zgoda obejmuje publikację wizerunku na stronach internetowych
www.studioruchu.com, na portalu społecznościowym Facebook i Instagram zarządzanymi przez
Studio Ruchu Mięta.

Opiekun ………………………………………….
Magdalena Węgrzyn…………………………..

Studio Ruchu Mięta

