
REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 

Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów Samorządowego Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie

2. Zajęcia taneczne Olimpic Dance Studio organizowane są i prowadzone przez Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

3. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania 
czasu, integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego
regulaminu, złożenie pisemnej deklaracji oraz uregulowana opłata za zajęcia. 

5. Zapisując się na zajęcia na zajęcia taneczne uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich jego 
rodzic lub opiekun prawny) jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. 
Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach 
uczestniczy na własną odpowiedzialność.

II SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY I SPORTU W STRAWCZYNIE
1. Promuje działalność zespołów poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych, 

sportowych oraz udział w konkursach i przeglądach tanecznych.
2. Zapewnia uczestnikom salę do zajęć oraz sprzęt muzyczny.
3. Zobowiązane jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć 

tanecznych oraz na stronie www.sckis.strawczyn.pl.
4. Jest właścicielem układów tanecznych, choreografii, kombinacji kroków. Bez zgody SCKiS

w Strawczynie zabronione jest rozpowszechnianie i publiczne ich wykonywanie. 
5. Nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym

są prowadzone zajęcia.
6. Zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

III PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Uczestnik ma prawo:
1. Brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem.
2. Brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych

przez placówkę.
3. Brać udział w występach, pokazach, turniejach.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Uczestnicy mają obowiązek:
1. Przestrzegać wszystkich punktów regulaminu.
2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć.
4. Przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich.
5. Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych

i wychowawczych.
6. Poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej.
7. Poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach 

zdrowotnych i/lub kontuzjach 
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V ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać.
2. W przypadku dziecka w wieku do 10 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić, czy instruktor 

prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.
3. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie treningowe.
4. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo

tzw.
„w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.

5. Frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
6. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma 

prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
7. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
8. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć bez zgody 

instruktora.
9. Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania 

alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków
oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.

10. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą 
wpuszczane na zajęcia.

11. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy, noszenia dużej, zagrażającej 
bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach. 

VI OPŁATY
1. Każdy uczestnik zajęć tanecznych jest zobowiązany do terminowego regulowania należności

za dany miesiąc
2. Opłata za zajęcia jest stała na dany rok i dotyczy zajęć w jednym miesiącu bez względu na ilość 

zajęć .
3. Opłatę miesięczną należy uregulować (z góry) do 10 dnia każdego miesiąca, w którym odbywają 

się zajęcia.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację oraz wniosły 

opłatę za zajęcia.
5. Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności lub rezygnacji

z udziału w zajęciach.
6. Opiekun prawny/uczestnik pokrywaj koszty obuwia na mistrzostwa i konkursy.
7. Opiekun prawny/uczestnik pokrywa koszty licencji sportowych oraz koszty związane

z wyjazdem na konkursy, przeglądy, turnieje i mistrzostwa. 

VII GRUPA ZAWODNICZA „OLIMPIC DANCE STUDIO”
1. Przynależność do grupy zawodniczej typuje instruktor.
2. Poszczególne grupy na konkursy, przeglądy, turnieje typuje i zgłasza instruktor.
3. Zawodnik/opiekun prawny jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem związku 

tanecznego, którego członkiem jest grupa „Olimpic Dance Studio”.
4. Zawodnik bierze udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem dla danej grupy.
5. Zawodnik bierze udział w imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury

i Sportu w Strawczynie (festyny, pokazy, konkursy, imprezy okolicznościowe).
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6. Podczas turnieju uczestnicy i ich opiekunowie traktowani są, jako reprezentanci gminy 
Strawczyn oraz Samorządowego Centrum Kultury i Sportu i zobowiązani są do dbania o dobry 
wizerunek Centrum, przede wszystkim poprzez:
◦ sportowe zachowanie wobec innych uczestników zawodów,
◦ odpowiednie zachowanie wobec trenerów organizatorów i pracowników obsługi turnieju,
◦ przestrzegania zasad kultury osobistej,
◦ pozostawienie po sobie należytego porządku. 

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE
1. Klient lub jego opiekun prawny udzielenia zgody na korzystanie z dóbr osobistych w postaci 

wizerunku osób.
2. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie przetwarza dane osobowe zgodnie

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)).

3. 3Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie przetwarza dane osobowe 
użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług SCKiS. Każdy Klient ma prawo dostępu
do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania 
zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

4. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie może zbierać i przetwarzać dane 
osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, w celach 
marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.

5. Centrum nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników,
za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie 
organów uprawnionych.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie zastrzega sobie prawo do zmian

w grafikach zajęć, instruktorów, cen zajęć, regulaminie oraz godzin otwarcia SCKiS w związku
z naprawami konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.

2. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie zastrzega sobie prawo
do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie 
SCKiS w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez SCKiS
wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.

3. Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Samorządowego Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie, obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych
oraz akwizycji.

4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko
za zgodą kierownictwa Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

5. Regulamin jest dostępny na terenie miejsca odbywania się zajęć oraz na stronie internetowej 
www.sckis.strawczyn.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.09.2019 r.
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