PRACOWNIA ARTYSTYCZNO -TANECZNA „ KWADRANCE” W WOLBROMIU - REGULAMIN
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Pracowni artystyczno – tanecznej „ Kwadrance”, jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób
niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu.
 Uczestnik zajęć zobligowany jest przestrzegać przepisów BHP, Ppoż. oraz zachować czystość a także
szanować mienie Pracowni artystyczno – tanecznej „Kwadrance” Katarzyna Gałązka – Biedul i innych
uczestników zajęć.
 Zapisując się na zajęcia do Pracowni artystyczno – tanecznej „ Kwadrance” uczestnik jest
świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną
odpowiedzialność. Pracownia artystyczno – taneczna „ Kwadrance” nie odpowiada za kontuzje ani
nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 Pracownia artystyczno – taneczna „ Kwadrance” i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
drogę osób niepełnoletnich z pracowni do domu (z wyłączeniem grup odbieranych ze świetlicy)
 Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Pracownia nie
ponosi odpowiedzialności .
 Prosimy o nie pozostawianie dzieci nie uczestniczących w zajęciach bez opieki na terenie Pracowni
Artystyczno – Tanecznej „Kwadrance”. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dzieci, które nie są uczestnikami zajęć organizowanych przez pracownię.

§ 2WYSOKOŚĆ OPŁAT I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 Wysokość opłat, zasady korzystania z promocji, oraz terminy ważności karnetów podane są w
cenniku „ Kwadrance”.
 Wysokość opłat może ulec zmianie.
 Opłat za zajęcia można dokonać przelewem na podane przy cenniku konto lub gotówką w
siedzibie Pracowni artystyczno – tanecznej „ Kwadrance”.

§ 3 SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
 Warunkiem uczestnictwa w kursach grup dziecięcych, młodzieżowych, dorosłych, oraz dla
seniorów ,jest wykupienie wejściówki lub karnetu i okazywanie go przed każdymi zajęciami lub
zgłoszenie swojej obecności instruktorowi.
 W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia. Uczestnicy, którzy nie
uregulowali płatności zgłaszają się do recepcji szkoły przed rozpoczęciem zajęć, aby dokonać wpłaty

gotówkowej lub potwierdzić realizację przelewu bankowego. Osoba, która nie uregulowała płatności
nie może znajdować si na zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty,
przebywają na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.
 Opłata za lekcje indywidualne płatna jest z góry. Lekcję można odwołać na 1 dzień wcześniej. W
razie braku zgłoszenia nieobecności lekcję uważa się za odbytą.
 Karnet rodzinny „Tańcz bez limitu”. Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca
kalendarzowego.Klient i członkowie najbliższej rodziny: tj małżonek, dzieci mają możliwość
uczęszczania, bez ograniczeń na zajęcia taneczne i warsztaty. Karnet nie obejmuje lekcji
indywidualnych.
 Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza ni ż 10 osób Pracownia zastrzega sobie prawo
zamknięcia grupy, połączenia jej z inną z grup lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysoko ci
opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i
otrzyma zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty wyłącznie za okazaniem zakupionego
karnetu.
 W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, uczestnik ma prawo znaleźć inną osobą
na swoje miejsce bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych. Po rozpoczęciu kursu nie ma
możliwości przepisania karnetu na inne osoby .
 Karnet jest ważny przez 4 , 8, 12 (w zależności od karnetu) kolejno odbywających się zajęć. Po
upływie terminu ważności karnetu zajęcia przepadają. Istnieje możliwość zawieszenia karnetów na
okres od 1 do 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za każdy miesiąc zawieszenia wynosi 20 zł.
Ważność karnetu wydłuża się o okres zawieszenia. Zawieszenie karnetu należy zgłosić do dnia
poprzedzającego miesiąc zawieszany.
 Na terenie obiektu, w którym odbywaj się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub
jakichkolwiek innych środków odurzających.
 Na sale taneczne Uczestnicy zajęć mogą na wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie
niszczy podłogi, oraz w stroju odpowiednim do rodzaju zajęć.
 Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie pracowni bez zgody właściciela szkoły
jest zabronione.
 W przypadku niedyspozycji instruktora Pracownia ma prawo zorganizować zastępstwo bez
konieczności informowania o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora,
Uczestnicy informowani zostaną o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
 W nieprzewidzianych przypadkach odwołania zajęć umieszczonych w grafiku zajęć pracowni
„Kwadrance” uczestnicy zostaną możliwie wcześnie poinformowani o tym drogą telefoniczną,
mailową lub inną. Uczestnikowi będzie przysługiwał zwrot opłaty za zajęcia, które się nie odbędą, lub
będzie mógł on wykorzystać zakupiony karnet na dowolne zajęcia w pracowni „Kwadrance”. Na
wniosek klienta istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu.

 Pracownia artystyczno – taneczna „Kwadrance” nie ubezpiecza uczestników zajęć.
 Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Pracowni artystyczno – tanecznej
„Kwadrance” dotyczących aktualnej oferty Studia.
 Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Pracowni i zobowiązań do
pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas
przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie
odpowiadaj ich rodzice lub opiekunowie.
 Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas
zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.
 Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez
właścicielkę.
 Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
Właściciel pracowni artystyczno – tanecznej „Kwadrance”

Katarzyna Gałązka - Biedul
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Uprzejmie informujemy, iż Pracownia artystyczno - taneczna „Kwadrance” Katarzyna Galązka –
Biedul ul. 20 Straconych 16 32-340 Wolbrom, Nip: 6371864057, Regon: 368532329
Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:


imię i nazwisko, adres e-mail, nr. Telefonu, wizerunek w przypadku zapisu na zajęcia



imie i nazwisko, nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail,
nr.telefonu, wizerunek w przypadku organizacji np. obozów tanecznych

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Pracownia
artystyczno - taneczna „Kwadrance” Katarzyna Galązka – Biedul z administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pracownia artystyczno - taneczna
„Kwadrance” Katarzyna Galązka – Biedul ul. 20 Straconych 16 32-340 Wolbrom, lub email:
k.galazka-biedul@wp.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom
produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Pracownia nie udostępnia danych innym

podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności
gospodarczej Pracownia artystyczno - taneczna „Kwadrance” Katarzyna Galązka – Biedul.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania
klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług jak również w celach statystycznych.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w
związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej placówce.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: k.galazkabiedul@wp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Pracownia artystyczno taneczna „Kwadrance” Katarzyna Galązka – Biedul ul. 20 Straconych 16 32-340 Wolbrom
Informujemy również, że:
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych

Katarzyna Galązka – Biedul

