REGULAMIN KARNETÓW I KART PARTNERSKICH
1. Karnet na „4” wejścia, oraz karnet na „8” wejść, ważne są przez miesiąc od
daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach (pierwszego oznaczenia na
karnecie).
2. Uczestnik zobowiązany jest do okazania karnetu w recepcji studia przed
każdorazowym wejściem na zajęcia.
3. W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednych zajęciach w ciągu dnia
uczestnik zajęć musi ten fakt przedstawić osobie pracującej w recepcji przed
zajęciami.
4. W razie nieobecności na zajęciach, kursant odrobić je może w terminie
ważności karnetu.
5. Kursanci posiadający karnet „OPEN” uczestniczyć mogą we wszystkich
zajęciach zapisanych w grafiku studia dostępnym na stronie, z wyłączeniem
zajęć formacyjnych oraz projektów choreograficznych oraz zajęć w Parach na
poziomie podstawowym (P1).
6. Osoby posiadające „KARNET NA START” mogą w danym miesiącu
skorzystać ze wszystkich zajęć regularnych zgodnie z grafikiem zawartym na
stronie z wyłączeniem: zajęć w Parach na poziomie podstawowym (P1),
projektów choreograficznych oraz zajęć formacyjnych (Salsitas i Dave’s
Dancers).
7. Posiadacze karnetów „OPEN” zobowiązani są do okazania karnetu przed
wejściem na zajęcia oraz określenie liczby zajęć, w których chcą uczestniczyć.
8. Posiadacze karnetów „OPEN (bez umowy)” wykupują dany karnet na
miesiąc bieżący za cenę zawartą na stronie w cenniku studia.
9. Posiadacze karnetów „OPEN (umowa)” zobowiązani są do uiszczenia
opłaty za abonament do 5-ego każdego miesiąca, a karnet przypisany jest na
dany miesiąc.
10. Posiadacze karnetów OPEN (umowa), którzy nie zapłacili za karnet do 5go każdego miesiąca, nadpłacić będą musieli 10zł kary, która zawarta jest w
umowie.
11. KARNET SHOW obejmuje wszystkie zajęcia z aktualnego grafiku szkoły
oraz możliwość uczestnictwa w jednej wybranej przez siebie Formacji: Salsitas
by Barbara Materka, lub Dave’s Dancers by Dawid Kisiel.
12. KARNET DOUBLE SHOW obejmuje wszystkie zajęcia z aktualnego
grafiku szkoły oraz możliwość uczestnictwa w obu Formacjach: Salsitas by
Barbara Materka oraz Dave’s Dancers by Dawid Kisiel.

13. Ceny karnetów NIE obejmują uczestnictwa w projektach
choreograficznych (Latin Project Choreo/ Mambo Project Choreo). Niniejsze
projekty są płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem dostępnym na
www.danceatelier.pl lub w recepcji studia.
§10 Regulamin kart partnerskich: Fit Profit/ Multisport Benefit System/OK
system
1. Szkoła akceptuje karty BenefitSystems, FitProfit i OK Systems.
2. Osoby chcące skorzystać z kart partnerskich zobowiązani są do okazania
karty wraz z dowodem tożsamości, bądź innym dokumentem ze zdjęciem w
recepcji studia przed zajęciami.
3. Posiadacze kart Multisport Benefit System, Fit Profit oraz OK System mogą
brać udział w JEDNYCH zajęciach dziennie codziennie.
3. Uczestnicy chcący wziąć udział w więcej niż jednych zajęciach dziennie
muszą zgłosić ten fakt w recepcji studia i opłacić je zgodnie z obowiązującym
cennikiem ze strony www.danceatelier.pl.
4. Klienci studia chcący skorzystać z więcej niż jednej godziny dziennie płacą
15zł za każde kolejne zajęcia.
5. Posiadacze kart partnerskich Multisport przed rozpoczęciem kursu
zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 50zł za osobę.
6. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć
w ramach ważności wykupionego karnetu.
7. Każde niewykorzystane wejście na zajęcia skutkuje potrąceniem 25,00 z
kaucji.
8. Kaucja jest w pełni zwrotna na koniec kursu, przy pełnej na nim obecności
(obecność na 8 zajęciach, również zajęcia odrabiane).
Uczestnicy posiadający w/w karty, uczęszczając na zajęcia taneczne w Dance
Atelier Barbara Materka znają oraz akceptują nasz regulamin.

