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REGULAMIN
1. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez szkołę taoca Fit-Dance jest akceptacja wszystkich
punktów poniższego regulaminu.
2. Zakupienie karnetu, pakietu zajęd bądź jednorazowej wejściówki na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu Szkoły oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
3. W zajęciach mogą wziąd udział tylko osoby, które wniosły opłatę za dane zajęcia.
4. Karnet wejśd ważny jest do daty ważności podanej na karnecie.
5. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny okres.
6. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim)
właściciel Szkoły może wyrazid zgodę na zawieszenie karnetu na czas trwania zwolnienia lekarskiego.
Zawieszenia karnetu nie można dokonad wstecz.
7. Lekcje indywidualne należy umawiad osobiście w godzinach pracy Szkoły.
8. Po umówieniu terminu indywidualnych zajęd, będzie pobierana kaucja w wysokości 50 zł.
9. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęd. W
przypadku rezygnacji lub zmiany terminu w okresie krótszym niż 24 godziny pobrana kaucja nie będzie
zwracana.
10. Korzystając z promocyjnych cen lekcji indywidualnych w pakietach nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za
niewykorzystane zajęcia.
11. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może zaproponowad zmianę instruktora,
zmianę terminu lub zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
12. Zajęcia grupowe odbywają się, gdy grupa liczy minimalnie 5 osób.
13. Maksymalna liczba osób mogąca wziąd udział w zajęciach to 20.
14. Czas trwania zajęd jest podany w grafiku zajęd dostępnym w recepcji lub na stronie internetowej Szkoły.
15. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafikach zajęd grupowych oraz do zmiany
instruktorów prowadzących zajęcia. Informacje o wszelkich zmianach dostępne będą w recepcji oraz na
stronie internetowej Szkoły.
16. W celu zagwarantowania sobie miejsca na Sali, można dokonad rezerwacji miejsca na stronie internetowej
Szkoły.
17. Rezerwacja możliwa jest 7 dni przed zajęciami.
18. Pierwszeostwo rezerwacji na zajęcia mają osoby posiadające aktualny karnet.
19. Rezerwację na zajęcia można odwoład przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęd. Anulowanie
rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny lub nieprzyjście na zajęcia po uprzednim dokonaniu rezerwacji
jest równoznaczna z wykorzystaniem jednego wejścia na zajęcia.
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20. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyd w zajęciach samodzielnie za pisemnie wyrażoną zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów, którzy ponoszą wówczas pełną odpowiedzialnośd za indywidualny przejazd i pobyt
tych osób podczas trwania zajęd.
21. Do sterowania sprzętem audio, wentylacją, klimatyzacją uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły.
22. Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie czystości w miejscu odbywania się zajęd, w szatniach i na
korytarzach.
23. Uczestnik zajęd ma obowiązek zgłosid pracownikowi klubu, instruktorowi lub osobie sprawującej opiekę w
trakcie trwania zajęd, wszelkie awarie, usterki.
24. Na salę taneczną możliwy jest wstęp tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują
zostaną poproszone o opuszczenie Sali.
25. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania butów, innych elementów ubioru oraz sprzętów, z których
wystają metalowe lub ostre elementy mogące uszkodzid parkiet lub inne mienie Szkoły.
26. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Szkoły będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej
sprawca. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
27. Uczestnicząc w zajęciach uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Wszelkie
dolegliwości zdrowotne powinny byd zgłaszane osobie prowadzącej zajęcia.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas zajęd.
29. Sprzęt do dwiczeo powinien byd użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa nieprawidłowego jego użytkowania.
30. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będac̨ e wynikiem niestosowania się do niniejszego
regulaminu, zasad obowia ̨zuja ̨cych w Szkole, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników
Szoły.
31. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na jej terenie.
32. Palenie tytoniu, spożywanie i sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzaja ̨cych na terenie
Szkoły jest surowo zabronione. Osoby niestosujac̨ e się do tego punktu, zostaną wyproszone ze Szkoły.
33. Zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek lub innych materiałów
reklamowych terenie Szkoły bez zgody właściciela.
34. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie na terenie Szkoły bez zgody właściciela Szkoły.
35. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
36. Z bezpłatnego wejścia na zajęcia może skorzystad każda osoba, która nie była jeszcze klientem Fit-Dance i
posiada ważną wejściówkę. Bezpłatne wejście możliwe jest na zajęcia z grafiku po uprzednim zapisaniu się na
zajęcia na stronie internetowej Szkoły (zakładka grafik) lub telefonicznie: 795-423-65. Wejściówka ważna jest
dla jednej osoby. Każda osoba może wykorzystad jedną bezpłatną wejściówkę.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
38. W sprawach nieujętych regulaminem prosimy się kontaktowad z właścicielem Szkoły.
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