REGULAMIN UCZESTNIKA - "KURSU TAŃCA LATINO DLA PAR"
1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie Tańca Latino dla PAR jest akceptacja wszystkich
punktów poniższego regulaminu.
2. Poprzez kurs tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, po 60 minut.
3. 3. Zapisu na kurs można dokonać: drogą mailową https://zapisy.drzonkow.pl
4. Wysokość opłat za kurs tańca wynosi 390 złotych za 12 spotkań od pary.
5. Opłatę za zajęcia należy uiścić przelewem lub w Centrum Obsługi Klienta gotówką u
organizatora najpóźniej do 20 października 2019. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty
w terminie, uczestnik może zostać usunięty z zajęć do czasu wniesienia opłaty.
6. W przypadku nieobecności uczestnika na kursie nie z winy organizatora zajęć, organizator
nie zwraca opłaty za te zajęcia.
7. Organizator ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub
zmienić termin zajęć jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany
organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym poinformuje (poprzez
wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone na dane
zajęcia.
8. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 10 osób na dużych salach oraz 8 osób na małej
sali, organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy lub połączenia jej z grupą o
nieco wyższym stopniu zaawansowania.
9. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
10. Na salach obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe
elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru które mogą powodować kontakt
metalowych części z parkietem. Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być
poproszone o opuszczenie zajęć.
11. O opuszczenie zajęć mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego
regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków
odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie
zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu sali. Osoby uczęszczające na kursy
zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i uczestników kursu
tańca.
12. Zapisując się na kurs tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej. Zapisanie się na kurs tańca jest równoznaczne z deklaracją braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach.
13. Organizator nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników
kursów tańca na terenie obiektu.
14. W obiekcie, w którym odbywa się kurs tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
15. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne
poinformowanie prowadzącego lub organizatora.
16. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyzja należy do organizatora zajęć.
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