OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ DANCE ATELIER „OWU”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Kursach organizowanych przez Dance Atelier
(„OWU”) stanowią załącznik do regulaminu Dance Atelier i są jego integralną cześcią.
Regulamin dostępny jest pod adresem: https://danceatelier.pl/regulaminy/ oraz w recepcji
szkoły.
2. Kontakt do osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne związane z zajęciami w
placówce znajduje się na stronie Dance Atelier https://danceatelier.pl/kontakt/
3. Szczegółowy tryb związania się umową z Dance Atelier uregulowany został w Regulaminie.

§2 INFORMACJE OGÓLNE
1. Szkoła Dance Atelier prowadzi zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych.
2. Zajęcia trwają pełną godzinę zegarową, tj. 60 min.
3. Zalecany jest niekrępujący ruchów ubiór oraz wygodne obuwie zmienne np. buty taneczne,
baletki, jazzówki, napalcówki lub adidasy. Obuwie zmienne jest obowiązkowe!
4. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, a bieżący grafik zajęć
dostępny jest zawsze na stronie https://danceatelier.pl/grafik/
5. Uczestnicy danego Kursu mogą dostać dodatkowe materiały teoretyczne do zajęć, w
zależności od wybranego Kursu.
6. Uczestnicy danego Kursu zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia składające
się na dany Kurs. Tylko odpowiednia frekwencja gwarantuje uzyskanie certyfikatu
zaświadczającego o ukończeniu danego Kursu.
7. Każda osoba, która przebywa na terenie Dance Atelier musi posiadać ważny karnet. W
przypadku niewykupienia karnetu lub jednorazowego wejścia taka osoba jest zmuszona
opuścić Dance Atelier w trybie natychmiastowym. Nie można przebywać w Dance Atelier
poza wskazanymi wprost w niniejszym dokumencie przypadkami.
8. Na terenie Szkoły Tańca Dance Atelier obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Osoby nietrzeźwe
nie zostaną wpuszczone na teren szkoły.
9. Na terenie Dance Atelier obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
10. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i
napojów (wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach).
11. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci
odrabiający zajęcia i instruktor.

§3ZAPISY NA ZAJĘCIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Na kurs tańca prowadzony przez Dance Atelier mogą zapisać się wszystkie osoby, które
ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).
2. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, o czym decyduje szkoła. Pierwszeństwo mają te
osoby, które zarezerwowały sobie miejsce w grupie i dokonały płatności zgodnie z
procedurą opisaną w Regulaminie.

3. Szkoła Tańca Dance Atelier poinformuje Kursanta mailowo i telefonicznie lub za pomocą
sms-a o terminie rozpoczęcia kursu, na który Kursant dokonał zapisu.
4. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać przy sobie ważny karnet i okazać go pracownikowi
recepcji przed każdym zajęciami, na które uczęszcza. Karnety są imienne i Uczestnik
powinien umożliwić zweryfikowanie swojej tożsamości przed przystąpieniem do zajęć.
5. Warunkiem udziału w zajęciach jest rzetelne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych własnoręcznym podpisem.
6. Każdy Karnet przypisany jest danej osobie imiennie i tylko ta osoba po potwierdzeniu
swojej tożsamości w „formularzu rejestracyjnym” i otrzymaniu odpowiednio podpisanego
karnetu może korzystać z zajęć.
7. Zajęcia w parach od podstaw są zajęciami zamkniętymi. Do grupy mogą dołączyć osoby,
które nigdy nie tańczyły danego stylu, dokonały zapisu i opłaciły kurs.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach średnio-zaawansowanych i zaawansowanych oraz
projektach choreograficznych jest odpowiedni staż taneczny.
9. W zajęciach „Formacji” mogą brać udział tancerze, którzy przeszli pozytywnie casting do
grupy lub uzyskali zgodę instruktora prowadzącego.
10. Zajęcia projektowe „Project Choreo“ są prowadzone weekendowo lub w tygodniu i są
zakończone występem. Projekt liczy 16 godzin treningowych. Uczestniczyć w nich mogą
osoby, które uiściły opłatę za dany projekt zgodnie z cennikiem podanym na stronie.

§4 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA
1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości SMS lub
telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia.
2. Szkoła Tańca Dance Atelier zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących
przypadkach:
2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna
do jego rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby
uczestników potrzebnej do jego kontynuacji (tj. mniej niż 5)
3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca Dance Atelier zwraca wpłacone opłaty lub
umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej
stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca Dance Atelier organizuje zastępstwo
innego instruktora bez konieczności powiadamiania grupy.
5. Szkoła Tańca Dance Atelier zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w
przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnej do przeprowadzenia zajęć;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora.
6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, Szkoła Tańca
Dance Atelier daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.
7. Dance Atelier może odwołać lub przesunąć zajęcia na inny termin, gdy zapisana jest na nie
niewystarczająca liczba uczestników.
8. Instruktor ma prawo do sprawdzenia listy obecności podczas zajęć.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany instruktora.

§5 BEZPIECZEŃSTWO
1. Dance Atelier nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też
nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być
ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny
wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie

dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez
przystąpienie do udziału w zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów
zdrowotnych Dance Atelier rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
3. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie Dance Atelier zobowiązane są do
przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Dance Atelier lub w
miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń instruktorów i uprawnionych pracowników, jak
również do zachowania czystości i poszanowania mienia Dance Atelier.
4. Przebywanie w sali, gdzie odbywa się dany Kurs jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą
instruktora lub innego pracownika Dance Atelier. Dance Atelier nie bierze
odpowiedzialności za skutki samodzielnego tańca poza zajęciami tanecznymi
prowadzonymi w naszej szkole pod okiem instruktora w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Uczestnik i/lub Uczestnik lub rodzic/ opiekun Uczestnika w przypadku Uczestnika
niepełnoletniego ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe
w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika Dance Atelier na
zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie
zgłaszane w recepcji Dance Atelier.
7. Dance Atelier rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren placówki.
8. Dance Atelier nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub
skradzione na terenie studia i w jego obrębie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące prawo, chociaż Dance Atelier stara się zapewniać Uczestnikom jak
największy poziom bezpieczenstwa.
9. Uczestnik winien jest zapytać o zgodę instruktora na filmowanie, lub fotografowanie jego
zajęć.
10. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny
stanowi utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i pokrewne, przygotowany przez
kierownictwo i instruktorów Dance Atelier. Każdy z utworów objęty jest prawami
autorskimi, a wszelkie próby kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz
zwielokrotniania utworów spowoduje zawiadomienie odpowiednich organów i wszczęcie
postępowania sądowego.
11. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i
nienaruszania godności osobistej innego człowieka. W przypadku nieprzestrzegania
zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Dance Atelier ma prawo usunięcia
uczestnika z zajęć tanecznych.
12. Dance Atelier wprowadziło szereg rozwiązań mających na celu maksymalne zapewnienie
bezpieczeństwa kursantów i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa,
w tym wdrożyło Procedurę Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego, dostępną na
terenie Dance Atelier oraz:
12.1. do zajęć dopuszczane są jedynie osoby bez objawów chorobowych po wypełnieniu
ankiety dotyczącej stanu zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
12.2. wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie studia (maseczki nie są
jednak wymagane w czasie trwania zajęć)
12.3. udostępniono płyny do dezynfekcji. W celach profilaktycznych wskazane jest
stosowanie środków dezynfekcji po przyjściu do studia oraz przed i bezpośrednio po
zajęciach
12.4. zalecono ograniczenie zbędnych kontaktów, np. podawanie ręki, całowania na
przywitanie
12.5. wprowadzono limit osób przebywających na zajęciach, tak aby umożliwić zachowanie
bezpiecznego dystansu 1,5 m pomiędzy osobami
12.6. zapewniono przerwy pomiędzy zajęciami w celu wywietrzenia sal i zminimalizowania

kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami
12.7. wprowadzono ograniczenie do 1 osoby przebywającej przy recepcji.
13. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez Dance Atelier stanowi
własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce
ogólnodostępne. Na terenie Dance Atelier mogą w określonych godzinach przebywać
tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu (w tym kursanci). Zabrania
się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się
po terenie Dance Atelier. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub
administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu
pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają
pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia
za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu Dance Atelier.
14. Dance Atelier oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób
trzecich niebędących uczestnikami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami,
pracownikami Dance Atelier ani klientami, teren Dance Atelier (hol, recepcja, sale) będzie
rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy,
tablet, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym
w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w
przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną
wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od
ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość
świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o
opuszczenie Dance Atelier przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.

§6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. W przypadku nieprzestrzegania zapisów Regulaminu lub jego Załączników, w tym OWU,
Dance Atelier może skreślić Uczestnika z listy w trybie natychmiastowym. Skreślenie
Uczestnika z listy uczniów Dance Atelier jest jednoznaczne z rozwiązaniem karnetu.
Uczestnik może zostać skreślony przez Dance Atelier z listy uczniów m.in. w przypadku,
gdy:
a) nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej
Umowie,
b) mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych,
w tym Regulaminu z Załącznikami,
c) przy zapisywaniu na Kurs/Szkolenie zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danym Kursie,
d) Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub
osób trzecich,
e) Uczestnik przebywa na terenie Dance Atelier pod wpływem środków odurzających lub
rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki,
f) Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie Dance Atelier,
g) poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę na danym
Kursie i prowadzenie zajęć,
h) Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia
społecznego.
2. Rozwiązanie z Uczestnikiem Karnetu na podstawie wskazanej wyżej nie powoduje
powstania po stronie Uczestnika roszczeń o zwrot wszystkich uiszczonych opłat.
Rozliczenia stron w takim wypadku są dokonywane w oparciu o zasady ogólne wynikające
z przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
3. Uczestnik, który nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
wizerunku i zgody rozpowszechnianie tego wizerunku oraz który nie życzy sobie być
utrwalany na materiałach fotograficznych lub video, powinien usunąć się z przestrzeni

zdjęcia lub video i poinformować o tym osobę wykonującą zdjęcie lub video w momencie
ich powstawania. Nieusunięcie się uczestnika z kadru traktowane jest jako zgoda na
rozpowszechnianie jego wizerunku. Dance Atelier na prośbę Uczestnika może usunąć daną
fotografię lub video.
4. Jeżeli Uczestnik, który nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie wizerunku nie usunie się z kadru zdjęcia lub video, na który, znajdują się także inni
Uczestnicy, jego wizerunek może być przetwarzany do celow wynikających z prawnie
uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora, ale tylko do momentu
wniesienia sprzeciwu przez uczestnika w placówce lub za pośrednictwem adresu e-mail:
biuro@danceatelier.pl. W takim przypadku Dance Atelier niezwłocznie przestanie
przetwarzać wizerunek podmiotu danych.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

