Regulamin Szkoły Tańca LAYLA
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca Layla oraz korzystanie z
usług dostarczanych przez szkołę jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz
akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu . W przypadku gdy uczestnikiem
kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
2. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Layla mogą zapisać się wszystkie
osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Layla.
4. Szkoła Tańca Layla zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach
na dany semestr zgodnie z grafikiem.
5. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej
stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo lub
zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym
dogodnym kursantów terminie.
6.Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy/kursu ze względu na małą liczbę
uczestników.
7. Uczestnicy kursów zobowiązani są do podania danych kontaktowych imienia i
nazwiska, adresu email, nr telefonu kontaktowego. Dane te będą użyte wyłącznie przez
Szkołę w celach związanych z prowadzonymi kursami i w zgodzie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
OPŁATY:
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub
karnetu. Zawsze należy mieć ze sobą karnet i okazać go instruktorce do podpisu przed
rozpoczęciem zajęć.
2. Nie honorujemy zwrotów karnetów ani zamiany na inne karnety po jego zakupie.
Należy dokonywać przemyślanych zakupów.
3. Każdy karnet jest imienny, nie można przekazać go innej osobie.
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4. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły, kursantom przysługuje zwrot za
odwołane zajęcia, ma to miejsce wtedy, kiedy nie zostanie utworzona grupa ,a opłaty
wcześniej zostały pobrane.
5. Szkoła nie zwraca opłaty za zajęcia, na których Uczestnik nie był z własnej winy.
Wyjątkowe wypadki (losowe) będą rozpatrywane indywidualnie.
6. Rodzaje opłat:
• karnet na 4 zajęcia (ważny miesiąc)
• karnet na 8 zajęć (ważny miesiąc),lub karnet 8 zajęć (ważny dwa miesiące)
• jednorazowy wstęp na zajęcia, zajęcia indywidualne.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej
zajęcia.
2. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone
na rozgrzewkę.
3. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy i instruktor.
4. Na salę można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi
(nie posiada metalowych elementów oraz nie pozostawia ciemnych śladów).
5. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
6. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie
przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i
wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia mogą zostać poproszone o
opuszczenie sali tanecznej.
7. Korzystanie z aparatów kamer i telefonów komórkowych na terenie szkoły bez zgody
szkoły jest zabronione.
8. Szkoła Tańca Layla nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie szkoły
przez kursantów.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca Layla nie
ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
2. W celu bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać
odpowiedni strój. Zalecamy również ubezpieczenie NW.
3. Szkoła nie gwarantuje partnerów do tańca, ale tworzy „listę osób poszukujących
partnerów”.
4. Szkoła tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób
niepełnoletnich ze szkoły do domu.
5. Kursanci zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy
ogłoszeń, na stronie internetowej i fanpage szkoły) oraz dostosowywania się do nich.
6. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły Tańca
Layla i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych. Za straty materialne
spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
7. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć
wykonanych podczas zajęć tanecznych, eventów, pokazów itp. do celów promocyjnych i
informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
7. Regulamin obowiązuje od 1 września 2013 roku.

