REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA FORDANCE

Dokonanie zapisu na zajęcia oraz użycie kart MultiSportPlus, OkSystem lub zapłata, są równoznaczne
z akceptacją Regulaminu.
Zalecenia obowiązujące podczas przebywania w szkole i w czasie zajęć. Zapoznaj się z nimi i przygotuj.
W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, niemające objawów choroby.
Pamiętaj o tym, że osoby korzystające z zajęć są zobowiązane do dezynfekcji rąk, również wchodząc
i opuszczając studio.

1.

Zostań w domu, jeśli:
• zaobserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej,
• jesteś objęty kwarantanną lub izolacją,
• miałeś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na Covid19.
• nie czujesz się dobrze, odczuwasz objawy innych chorób (np. przeziębienie, kaszel, katar, bóle mięśni
itp).

2. Wejście do szkoły:
•
•
•
•
•

Na terenie szkoły w ciągach komunikacyjnych (recepcja, korytarz, toaleta, szatnia) musisz używać
przyłbicy lub maseczki.
Po wejściu zdezynfekuj ręce.
Zgłoś się do Recepcji i zarejestruj swoją wizytę podając nazwisko użyte wcześniej przy rezerwacji. Opłać
wejście, karnet, lekcję (karta systemowa, płatność gotówką).
Szafki w obecnej chwili są niedostępne.
Zmień obuwie w korytarzu. Możesz skorzystać z szatni lub przebieralni, ale rzeczy zabierz ze sobą
na salę, w której masz zajęcia.

3. Zajęcia:
•
•
•

Po wejściu na salę dezynfekuj ręce dla lepszej ochrony siebie i nas wszystkich.
Podczas zajęć nie musisz używać maseczek ani przyłbicy z wyjątkiem Zajęć dla Singli (chyba, że nie
wymieniasz się podczas tańca)
W trakcie ćwiczeń staraj się zachować bezpieczną odległość 1,5 m od reszty uczestników.

4. Po zajęciach:
•
•
•

Wychodząc z sali załóż maseczkę lub przyłbicę.
Po wyjściu z sali zdezynfekuj ręce.
Ze względu na wymieniające się grupy, prosimy o niezwłoczne opuszczenie studia. Dzieci od lat 7
i młodzież uczestnicząca w zajęciach wchodzi i wychodzi ze szkoły sama. Dzieci w wieku 4-6 lat
przyprowadza i odbiera 1 opiekun.

Nie ma możliwości przebywania rodziców ani innych osób towarzyszących na terenie szkoły.
Dzieci przynoszą na zajęcia picie w podpisanych butelkach lub bidonach.
Na zajęcia przychodzimy nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.
Prosimy o przebranie dzieci poza terenem szkoły. Ewentualnie buty przebieramy w szatni.

REGULAMIN
1.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Szkole Tańca Fordance jest akceptacja wszystkich
punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć tanecznych bądź w przypadku osób
niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są
równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków
Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3.

Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca Fordance nie odpowiada
za kontuzje Uczestników zajęć.

4.

O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność zapisów.

5.

Każdy karnet ma datę, po upływie, której traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie
wejścia).

6.

Niewykorzystane wejścia mogą być odrabiane na zajęciach z inną dowolną grupą, pod warunkiem,
że uczestnik ma opłacony (z aktualną datą) karnet.

7.

W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć w ramach danego kursu, Szkoła Tańca nie gwarantuje
wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które
wykupiły karnet.

8.

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową o swojej
nieobecności w zajęciach.

9.

W wyjątkowych sytuacjach Szkoła Tańca ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora, zmienić
termin zajęć lub je odwołać.

10. Płatności można dokonać gotówką w recepcji szkoły lub na konto szkoły 65 1500 1360 1213 6009 2279
0000. Wykupione karnety na zajęcia przypisane są danemu uczestnikowi zajęć i nie są przenoszone
na poczet innych uczestników zajęć.

11. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w cenniku.

12. Dodatkowo honorujemy karty Multisport Plus, OkSystem. Posiadacze tych kart nie płacą za zajęcia
grupowe.

13. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie szkoły, bez pisemnej zgody właściciela szkoły jest
zabronione.

14. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w szkole na własną odpowiedzialność. Prosimy
o zabieranie rzeczy wartościowych na salę.

15. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

16. Na terenie obiektu, w którym odbywają 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.

17. Obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną.

18. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach, imprezach, eventach, kursach tańca i wszystkich
innych wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Fordance wyrażają zgodę na rejestrowanie
i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem. Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient
nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas
uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Szkołę Tańca Fordance i jego
sponsorów. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient
nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
do promocji i reklamy Szkoły Tańca Fordance.

19. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela
Szkoły Tańca.

20. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinienem powiadomić Cię o Twoich prawach.
Zapoznaj się proszę z nimi poniżej:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Właścicielem jest Szkoła Tańca Fordance-Jacek Modrzyński, NIP: 9531135619
Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Modrzyński, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą nazwa firmy (adres wykonywania działalności: ul. Skarżyńskiego 10 85-791
Bydgoszcz) zwany dalej „Administratorem”.
Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
a) otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter
b) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem
c) uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora
d) zakupem produktów Administratora
W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie
dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług
wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail
kontaktowy.
Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom,
takim jak np.:
a) firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty
online, takie jak kurs online),
b) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, informatyczne, marketingowe i
księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie
usługi).
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez
przepisy prawa.

7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
a) obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe,
b) obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu,
c) dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online,
d) móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej
zgody),
e) komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia
tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

