REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RUCHOWYCH
„MIX TANECZNY”
1. Zajęcia organizowane są przez frmę:
Triola Aleksandra Kowalczyk
al. 1-go maja 24/26/4
90-718 Łódź,
NIP: 9471944662
tel: 510 112 948
a.kowalczyk@triola.edu.pl
zwaną dalej ORGANIZATOREM.
2. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).
3. Zajęcia przeprowadza osoba posiadająca pełne kwalifkacje pedagogiczne oraz
uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych, zwana dalej INSTRUKTOREM.
4. Zajęcia odbywają się na terenie placówki przedszkolnej w godzinach i terminach
ustalonych z dyrekcją przedszkola. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość
zmiany godzin zajęć w porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
5. Zajęcia trwają 30 minut. Przeprowadzane są w maksymalnie 15 osobowych grupach.
6. Odbywają się w trakcie roku szkolnego oraz w trakcie wakacji, jeśli takie jest
życzenie placówki i rodziców.
ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
7. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych jest regulowanie opłat
oraz akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica lub opiekuna uczestnika.
8. Zapisując dziecko na zajęcia taneczne, rodzice są świadomi stanu zdrowia dziecka.
Uczestniczy ono w zajęciach na ich odpowiedzialność. ORGANIZATOR nie
odpowiada za kontuzje, ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć, będące
wynikiem niestosowania się do programu i zaleceń INSTRUKTORA.
9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik zajęć
powinien natychmiast zgłosić się do INSTRUKTORA i poinformować go o swojej
dolegliwości.
10. Rodzice zapisujący dziecko na zajęcia taneczne potwierdzają, że uczestnik posiada
ubezpieczenie NNW.
11. ORGANIZATOR zapewnia wszelkie pomoce niezbędne do realizacji zajęć „Mix
taneczny”.
12. Uczestników obowiązuje swobodny strój i obuwie dostosowane do warunków w
jakich odbywają się zajęcia (podłoga w sali) oraz do stylu tanecznego, jaki będzie
dominował na zajęciach.
13. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy INSTRUKTORA zobowiązuje się on do
przeprowadzenia zajęć w innym terminie, uzgodnionym z dyrekcją przedszkola.
14. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca ich
przebieg. Uczestnicy wykluczeni z udziału w zajęciach pozostają na sali tanecznej
pod opieką instruktora.
15. Rodzice uczestników zobowiązani są do poinformowania INSTRUKTORA w razie
rezygnacji z zajęć.
16. Jeżeli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 10, ORGANIZATOR zastrzega sobie
prawo rozwiązania grupy. W takiej sytuacji istnieje możliwość przejścia do innej
grupy, jeśli INSTRUKTOR wyrazi na to zgodę.

PŁATNOŚCI
17. Opłata za zajęcia wynosi 40zł za miesiąc zajęć.
18. Należy ją uregulować do 10-tego dnia każdego miesiąca przelewem na numer
konta: 76 1870 1045 2078 1060 0723 0001,
w tytule zamieszczając imię i nazwisko dziecka oraz przedszkole do którego chodzi.
Opłatę można uregulować również bezpośrednio u INSTRUKTORA.
19. Istnieje możliwość opłaty za zajęcia w trzech transzach:
I – od października do grudnia do 10 października,
II- od stycznia do marca do 10 stycznia,
III- od kwietnia do czerwca do 10 kwietnia.
Płatność za jedną transzę wynosi wtedy 110 zł, zamiast 120zł.
20. W przypadku braku nieobecności lub jednej uczestnik płaci pełną kwotę za zajęcia.
Przy dwóch lub trzech nieobecnościach uczestnik może odrobić zajęcia w
dodatkowym terminie zajęć, o którym rodzice zostaną poinformowani smsowo.
Przy czterech nieobecnościach płatność przechodzi na kolejny miesiąc.
DANE OSOBOWE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
21. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika zajęć w materiałach o charakterze informacyjnym,
promocyjnym oraz na kanałach komunikacji tj. facebook i strona internetowa:
triola.edu.pl. Jeśli rodzic nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka,
proszony jest o kontakt z ORGANIZATOREM.
22. Układy taneczne, choreografe, kombinacje taneczne przekazywane na zajęciach są
własnością INSTRUKTORA prowadzącego dane zajęcia. Zabrania się ich
rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z zajęciami i publicznego ich
wykonywania bez zgody instruktora.
23. Dane osobowe dziecka i rodzica są przetwarzane zgodnie z umową oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Administratorem
Państwa Danych osobowych jest: TRIOLA Aleksandra Kowalczyk z siedzibą przy al.
1-go maja 24/26/4, 90-718 Łódź.
24. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z rodzicem
umowy, jak i w celach informacyjnych oraz marketngowych produktów i usług w
ramach zajęć „Mix taneczny!”.
25. Dane osobowe przetwarzamy przez okres maksymalnie 5 lat od daty zakończenia
umowy.
26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z
usług świadczonych przez ORGANIZATORA.
27. Rodzic ma prawo w dowolnym momencie dokonać działań na danych osobowych, w
tym sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również
do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prosimy o zgłaszanie się do
ORGANIZATORA (dane kontaktowe zamieszczone powyżej).
29. Reklamacje i skargi mogą Państwo zgłaszać na adres: a.kowalczyk@triola.edu.pl.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

