Regulamin Grupy Podstawowej
Teal Dance Studio
§1 Ogólne Warunki
1. Organizatorem zajęć jest Teal Dance Studio Przemysław Gizak, 80-358 Gdańsk,
ul. Piastowska 98A
2. Teal Dance Studio gwarantuje wykwalifikowaną kadrę oraz edukację artystyczną na
poziomie rekreacyjnym i turniejowym.
3. Wszystkie ważne informacje udostępniane są na stronie internetowej www.tealdance.pl,
grupach na facebooku oraz tablicach informacyjnych dostępnych podczas zajęć.

§2 Opłaty
1. Opłaty ustalane są na dany rok szkolny dla wszystkich miesięcy jednakowo (od września do
czerwca z wyłączeniem okresu ferii zimowych – ½ opłaty), system pracy Teal Dance Studio
gwarantuje realizację programu artystycznego na przestrzeni całego roku tanecznego.
2. Zajęcia opłacane są z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca - Osoby, które nie dokonały
płatności, nie mogą brać udziału w zajęciach.
3. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.tealdance.pl
4. W przypadku minimum tygodniowej choroby (zgłoszonej do sekretariatu w formie e-mail na
adres info@tealdance.pl.) istnieje możliwość odrobienia zajęć w tej samej grupie wiekowej
na innej dzielnicy.
a) Nieobecność należy zgłaszać na e-mail w dniu rozpoczęcia choroby.
b) Na odrobienie zajęć Uczestnik ma 2 tygodnie od pojawienia się na zajęciach.
W przypadku nie umówienia się w/w terminie możliwość odrobienia przepada.
c) Możliwe terminy odrobienia zajęć uzależnione są od liczebności grupy oraz programu
zajęć.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć, Teal Dance Studio nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
6. Zwroty za zajęcia dokonywane są tylko i wyłącznie w przypadku odwołania zajęć przez
Teal Dance Studio, bez wskazania daty ich odpracowania.
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§3 Zajęcia
1. Liczba zajęć w przeciągu całego Roku Tanecznego to 76

(9 miesięcy * średnio

8 zajęć miesięcznie + 4 zajęcia w okresie ferii zimowych) W zajęcia wliczają się próby do
występów (każda jako 1 zajęcia) oraz występy (każdy jako 1 zajęcia). W przypadku
zaistniałej potrzeby możliwe jest zorganizowanie dodatkowych zajęć z wcześniejszym
poinformowaniem wszystkich uczestników.
2. W szkole tańca Teal Dance Studio, tak jak w placówkach oświatowych, obowiązują wszelkie
przerwy w nauce (ferie, wakacje, święta państwowe, kościelne itp.).
3. Na terenie sali treningowej oraz korytarza, gdzie odbywają się zajęcia – młodzież i rodziców
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.
4. Tancerz ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie wyposażenia, jak też samej sali i
klubu. W przypadku dokonania zniszczeń przez tancerza, zwraca on koszty naprawy bądź
zakupu nowego sprzętu w razie braku możliwości naprawy. Wszelkie koszty osób
niepełnoletnich ponoszą rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka.
5. Na sali podczas zajęć przebywają wyłącznie tancerze grupy, która w danej chwili ma zajęcia.
Rodzice oraz inne osoby oczekujące na dzieci przebywają poza Salą Tańca i
Garderobami, aby umożliwić swobodne przebieranie się tancerzy.
6. Teal Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

§4 Występy
1. W roku tanecznym planowane są przynajmniej 2 koncerty
Grudzień/Styczeń,

Zakończeniowy

–

Czerwiec).

(Świąteczny/Noworoczny –

Terminy

zostaną

opublikowane

odpowiednio wcześnie na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych.
2. Na każdy koncert obowiązują bilety.
3. W garderobach oraz na zapleczu sceny przebywają wyłącznie uczestnicy, wyznaczeni
opiekunowie oraz pracownicy Teal Dance Studio.

§5 Obowiązki Uczestnika
1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia.
2. Powiadomienie instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
3. Zdobywanie bardzo dobrych wyników w nauce, gdyż tylko takie oceny uprawniają do
starania się o udział w grupach reprezentacyjnych i występach scenicznych.
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4. Przebywanie na sali w odpowiednim, regulaminowym stroju treningowym i obuwiu dla
każdej techniki tańca – dokładny opis znajduje się na stronie internetowej www.tealdance.pl
5. Stawianie się na zorganizowane koncerty. Ewentualną nieobecność należy zgłosić najpóźniej
na 30 dni przed planowanym wydarzeniem.
6. Nie używanie telefonów komórkowych, tabletów oraz zegarków na zajęciach.

§6 Prawa Autorskie w Teal Dance Studio
1. Choreografie Teal Dance Studio są chronione prawnie na mocy ustawy o Prawie Autorskim
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Choreografie Teal Dance Studio są wyłączną własnością Teal Dance Studio (kierowników
artystycznych i choreografów) – wykonywanie całości choreografii lub jej fragmentów,
nauczanie fragmentów choreografii i kroków tanecznych osób trzecich niebędących
członkami szkoły tańca, wymaga zgody pisemnej.

§7 Zmiany w regulaminie
1. Teal Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej
przyczyny.
2. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.tealdance.pl.
3. O zmianie regulaminu Teal Dance Studio poinformuje poprzez komunikat na stronie
www.tealdance.pl oraz poprzez przesłanie klientom powiadomienia na adres e-mail zawarty
w Danych Tancerza.
4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla klienta, który nie zgłosi pisemnej rezygnacji przed
datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.
5. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty

powiadomienia o zmianie regulaminu.
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