Regulamin zajęć tanecznych
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
-Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania
czasu, integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych.
- 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.
- Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz
mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem zajęć dostępnym na stronie : http://
www.sckis.strawczyn.pl/
- Opłata za miesiąc zajęć jest stała niezależnie od ilości przeprowadzonych lekcji wypadających w
miesiącu i płatna do 10-tego dnia każdego miesiąca.
- W przypadku prób dodatkowych przed występami (instruktor ustala czy grupa ich potrzebuje)
opłata za zajęcia nie zwiększa się.
- Samorządowe Centrum Kultury i Sportu nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane
zajęcia.
- Samorządowe Centrum Kultury i Sportu promuje działalność zespołów poprzez pokazy i występy
podczas imprez kulturalnych, sportowych oraz udział w konkursach i przeglądach tanecznych.
– Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są
własnością Olimpic Dance Studio . Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób
nie związanych z „Olimpic Dance Studio” i publicznego ich wykonywania bez zgody głównego
instruktora.
- Samorządowe Centrum Kultury i Sportu zobowiązane jest o wszelkich istotnych sprawach
informować uczestników w trakcie zajęć tanecznych oraz na stronie www.sckis.strawczyn.pl
2. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE, W KTÓRYM PROWADZONE SĄ
ZAJĘCIA:
- Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu nie ponosi odpowiedzialności
- Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
- Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer w obiekcie, gdzie odbywają się zajęcia taneczne
bez zgody prowadzącego zajęcia jest zabronione.
- Tancerze są zobowiązani do poszanowania mienia oraz do pełnej rekompensaty strat
materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie
obiektu.
- O opuszczenie obiektu podczas prowadzonych zajęć tanecznych mogą zostać poproszone
osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie
przeszkadzało innym lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH:
-Na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześnie przed ich rozpoczęciem.
- W przypadku dziecka w wieku do 10 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor
prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.
- Dziecko znajduje się pod opieką instruktora od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć
- Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń.
- W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo
do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
- Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora
- Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć. Prosimy o

zaopatrzenie dzieci wodę.
- Zajęcia są prowadzone w grupach min. 3 osobowych. W przypadku mniejszej ilości osób
naliczana będzie dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie
www.sckis.strawczyn.pl
4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ TANECZNYCH:
- Przestrzeganie regulaminu;
- Systematycznie i aktywnie uczestnictwo w zajęciach;
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć związanych z prawidłowym strojem i
obuwiem;
- Godne reprezentowanie placówki i gminy we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach
kulturalnych;
- Przestrzeganie obowiązujących norm koleżeńskich;
- Podporządkowanie się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i
wychowawczych;
- Dbanie o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych strojów i rekwizytów;
- Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.
5. GRUPA ZAWODNICZA „OLIMPIC DANCE STUDIO”
- Przynależność do grupy zawodniczej typuje instruktor.
- Poszczególne grupy na konkursy, przeglądy, turnieje typuje i zgłasza instruktor - Bierze udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem dla danej grupy
- Bierze udział w imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w
Strawczynie ( festyny, pokazy, konkursy, imprezy okolicznościowe)
- W przypadku trzech nieobecność w miesiącu na zajęciach grupy zawodniczej, instruktor ma
prawo skreślić uczestnika z listy zawodników reprezentujących klub na najbliższym turnieju
- Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w
kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy zawodniczej
- Za stan wypożyczonego stroju odpowiada wypożyczający i zobowiązuje się oddać go w
wyznaczonym terminie
- Wypożyczony strój może być wydany tylko dziecku powyżej lat 13, natomiast poniżej lat 13
zostanie wypożyczony opiekunowi dziecka;
6. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYJAZDÓW:
- Na wyjazdy uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia pisemnej zgody rodziców.
- Kostiumy wykorzystywane podczas występów muszą być czyste i wyprasowane.
-. Podczas konkursów i przeglądów tancerzy obowiązuje ustalony wcześniej image (strój,
uczesanie, makijaż itp.)
- Po każdym występie należy pozostawić garderobę oraz środek transportu w stanie czystym.
7. OBOWIĄZKI RODZICA:
- Wspieranie dziecka w jego pracy w zespole i pomaganie mu w wypełnianiu niniejszego
regulaminu, zachęcanie do podnoszenia umiejętności.
- Pokrywanie kosztów wszelkich szkód wyrządzonych przez dziecko zarówno w sali, gdzie
odbywają się zajęcia jak i na korytarzu oraz w trakcie przeglądów tańca czy innych wyjazdach
grupowych
- Przyprowadzanie dziecka na dodatkowe próby przed występami.
- Terminowe dokonywanie płatności.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą
przekazywane uczestnikom osobiście oraz na stronie internetowej www.sckis.strawczyn.pl.

