
Regulamin obowiązujący w Dance Atelier Barbara Materka 
podczas ogłoszonego stanu epidemii:
Ważny od 1.06.2020r do odwołania

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ze względu na bezpieczeństwo liczba osób na sali zostaje ograniczona do 16.
2. Na wszystkie zajęcia z grafiku obowiązują zapisy. 
3. Zapisy prowadzone są na 4 spotkania kursu lub 8 spotkań kursów P1 (od zera).
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie mailowe oraz dołączenie potwierdzenia 

wpłaty za karnet lub kaucję. 
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rzetelne wypełnienie ankiety dotyczącej stanu 

zdrowia przed każdymi zajęciami.
6. Na zajęcia w parach przyjmujemy zapisy tylko od par. 
7. Na zajęciach w parach nie będą odbywały się zmiany. 
8. Zalecane jest noszenie maseczek na terenie studia. 
9. Maseczki nie są obowiązkowe podczas trwania zajęć. 
10. W szkole udostępnione zostały płyny do dezynfekcji. W celach profilaktycznych wskazane jest 

stosowanie środków dezynfkecji po przyjściu do studia, jak i przed i bezpośrednio po zajęciach. 
11.  Prosimy o ograniczenie zbędnych kontaktów, np. podawanie ręki, całowania na przywitanie. 
12.  W szatni może przebywać w tym samym czasie określona liczba osób, tj. 10 osób w szatni 

damskiej oraz 5 osób w szatni męskiej.  Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o 
samodyscyplinę. 

13. Uczestnik powinien posiadać własny worek na odzież wierzchnią oraz zmienne obuwie. 
14. Prosimy o ograniczenie przebywania w studio i opuszczenie go maksymalnie 5 min po 

zakończonym treningu. 
15.  Wejście na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

USŁUGI I PŁATNOŚCI
1. Karnety będą obowiązywać przez 4 kolejne spotkania kursu.
2. Ze względu na bezpieczeństwo płatności dokonujemy przelewem lub kartą. 
3. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić min. 24 h przed celem zwolnienia miejsca osobie z listy 

rezerwowej. 
4. W przypadku nieobecności partnera/partnerki na zajęciach uczestnik może zorganizować 

jednorazowe zastępstwo (koszt poj. wejścia 30 zł lub karta partnerska).
5. Nie jest możliwe przedłużenie ważności karnetu ze względu na nieobecność lub przenoszenie 

karnetu na kolejny miesiąc. 
6. Jedno niewykorzystane wejście z karnetu można odrobić tylko i wyłącznie po wykupieniu 

kolejnego karnetu. Musi to jednak nastąpić w ciągu tygodnia od  wygaśniecia jego daty 
ważności.  Wejście można odrobić w grupie, w której aktualnie są miejsca. 

KARTY PARTNERSKIE
1. Honorujemy karty Multisport Plus, FitProfit oraz OK SYSTEM.
2. Warunkiem korzystania z zajęć jest zapis na 4 kolejne spotkania kursu.
3. Warunkiem korzystania z zajęć jest wpłata kaucji w wysokości 50 zł za 1 kurs i 100 zł za dwa 

kursy lub więcej.
4. Nieobecność na zajęciach prosimy zgłosić min. 24 h przed, celem zwolnienia miejsca osobie z 

listy rezerwowej. 
5. W przypadku nieobecności na zajęciach pobieramy 25 zł z kaucji jako opłatę za zajęcia. 
6. Po skończonym kursie zadatek jest zwrotny lub przechodzi na następny kurs. 
7. W przypadku nieobecności partnera/partnerki na zajęciach uczestnik może zorganizować 

jednorazowe zastępstwo (koszt poj. wejścia 30 zł lub karta partnerska).


