
REGULAMIN KARNETÓW I KART PARTNERSKICH

§1 KARNETY DANCE ATELIER 
1. Dance Atelier dysponuje 3 rodzajami karnetów: na 4 wejścia, na 8 wejść i karnet open.
2. Karnety ważne są przez 30 dni od daty wystawienia. Wyjątkiem jest kurs w parach od 

podstaw, oznaczony jako P1 – karnet na 8 wejść ważny jest przez 2 miesiące.
3. Każdy wykupiony karnet jest imienny i dotyczy jednej osoby. 
4. Dance Atelier zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych 

Uczestnika z danymi na Karnecie. 
5. Uczestnik zobowiązany jest do okazania karnetu w recepcji studia każdorazowo przed 

wejściem na zajęcia. W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednych zajęciach w ciągu dnia
uczestnik zajęć musi ten fakt przedstawić osobie pracującej w recepcji przed zajęciami.

6. W razie nieobecności na zajęciach, kursant może je odrobić w terminie ważności karnetu.
7. Nie jest możliwe przedłużanie ważności karnetu ze względu na nieobecność lub przenoszenie

karnetu na kolejny miesiąc.
8. Jedno niewykorzystane wejście z karnetu można odrobić po wykupieniu kolejnego karnetu. 

Musi to jednak nastąpić w ciągu tygodnia od wygaśnięcia jego daty ważności. 
9. Kursanci posiadający karnet „OPEN” uczestniczyć mogą we wszystkich zajęciach 

zapisanych w grafiku studia dostępnym na stronie, z wyłączeniem zajęć w parach od podstaw
oznaczonych jako P1 oraz zajęć formacyjnych i projektów choreograficznych.  

10. Kursanci posiadający promocyjny karnet „OPEN NA START” uczestniczyć mogą we 
wszystkich zajęciach dostępnych w grafiku studia dostępnym na stronie, z wyłączeniem zajęć
w parach od podstaw oznaczonych jako P1 oraz zajęć formacyjnych i projektów 
choreograficznych.  

11.Posiadacze karnetów „OPEN bez umowy” wykupują karnet na 30 dni w cenie zawartej w 
cenniku dospępnym na stronie studia (https://danceatelier.pl/cennik/)

12. Posiadacze karnetów „OPEN z umową” zobowiązani są do uiszczenia opłaty za abonament 
do 10-go dnia każdego miesiąca, a karnet przypisany jest na dany miesiąc kalendarzowy. 
Posiadacze karnetów „OPEN z umową“, którzy nie zapłacili za karnet do 10-go dnia 
miesiąca, nadpłacić będą musieli 20 zł kary, która zawarta jest w umowie.

13. Ceny karnetów nie obejmują uczestnictwa w projektach choreograficznych, formacjach, 
warsztatach i eventach organizowanych przez Dance Atelier. 

§2 REGULAMIN KART PARTNESKICH 
1. Szkoła akceptuje karty Multisport Plus, FitProfit i OK System.
2. Osoby chcące skorzystać z kart partnerskich w Dance Atelier zobowiązane są do okazania w 

recepcji szkoły karty PRZED KAŻDYMI zajęciami wraz z dowodem tożsamości, bądź 
innym dokumentem ze zdjęciem.

3. Uczestnicy korzystający z kart Multisport PLUS mają nielimitowaną ilość wejść dziennie. 
4. Uczestnikom korzystającym z kart FitPtofit i OK System przysługuje jedno wejście dziennie.
5. Uczestnicy korzystający z kart FitPtofit i OK System, chcący wziąć udział w więcej niż 

jednych zajęciach dziennie, muszą zgłosić ten fakt w recepcji studia i opłacić je zgodnie z 
przygotowaną przez nas zniżką: każda kolejna godzina w cenie 25 zł. 

6. Nie odbicie się kartą Multisport PLUS przed zajęciami będzie skutkowało opłatą 25 zł.

https://danceatelier.pl/cennik/


7. Przy zapisach na kursy dla początkujących („P1”) oraz przy zapisach do nowo powstających 
kursów lub projektów, obowiązuje kaucja w wysokości 50zł, która jest jedyną gwarancją 
miejsca na kursie. 

8. Kaucję należy uiścić w ciągu 7 dni od daty zapisu. Brak wpłaty jest jednoznaczny ze 
skreśleniem z listy uczestników. 

9. Kaucja jest zwrotna na koniec kursu w tej samej formie, w której została wpłacona, przy 
zachowaniu 100% frekwencji na zajęciach P1, (obecność na 8 zajęciach w parach od 
podstaw, również zajęcia odrabiane). 

10. W przypadku nieobecności na zajęciach kursu w parach od podstaw (P1) istnieje możliwość 
odrobienia zajęć w ramach ważności wykupionego karnetu. Nieobecności można odrabiać na
jakichkolwiek innych zajęciach w naszej szkole. Fakt ten prosimy zgłosić mailowo, 
telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji szkoły.

11. Każda nieodrobiona nieobecność na kursie w parach od podstaw (P1) skutkuje potrąceniem 
25 zł z kaucji. 

12. Po ukończonym kursie w parach od podstaw (P1) Uczestnik zwraca się do Dance Atelier 
mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji studia w celu weryfikacji 
przysługującego zwrotu kaucji. 

13. Kaucja na zajęcia solowe lub do nowopowstających grup jest zwrotna w tej samej formie, w 
której została wpłacona w dniu startu zajęć. W przypadku niepojawienia się w Dance Atelier 
w dniu rozpoczęcia usługi edukacyjnej, część zaliczki w wysokości 25 zł zostanie pobrana na
poczet poniesionych kosztów wynikających z rezerwacji miejsca na zajęciach. 

14. Uczestnik kursu solo od podstaw (P1) zwraca się do Dance Atelier mailowo, telefonicznie 
lub bezpośrednio w recepcji studia w celu weryfikacji przysługującego zwrotu kaucji. 

15. Po otrzymaniu od Uczestnika kursu informacji o zwrocie kaucji, Dance Atelier weryfikuje 
stan faktyczny kaucji i dokona zwrotu w ciągu kilku dni roboczych. 


