Sekcja Teal Dance Studio
Regulamin
§1 Definicje
1. Uczestnik – osoba, która na podstawie zgłoszenia została przyjęta do sekcji.
2. Zgłaszający – osoba pełnoletnia, która zapisała się do Sekcji. Zgłaszający może dokonać zapisu we
własnym imieniu i na włąsną rzecz jako Uczestnik Sekcji albo w imieniu i na rzecz innego Uczestnika
zajęć jako jego opiekun prawny (np. rodzice) lub inna osoba upoważniona do działania za
Uczestnika.
3. Kierownik Sekcji – osoba powołana przez Zarząd UKS Teal Dance do zarządania Sekcją.
4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia oraz przygotowująca choreografię w UKS Teal Dance.
5. Statut – dokument na podstawie, którego działa stowarzyszenie UKS Teal Dance.
6. Sezon Taneczny – okres odpowiadający rokowi szkolnemu.
7. Grupa – grono osób wyodrębnione według wieku, stylu tańca, poziomu zaawansowania oraz
miejsca, w ramach którego prowadzone są zajęcia.
8. Składki – opłata za członkostwo w Sekcji.

§2 Postanowienia ogólne
1. Podstawą działalności Sekcji Tanecznej pod nazwą „Teal Dance Studio” jest: Statut Klubu, uchwały
Zarządu Klubu oraz niniejszy Regulamin.
2. Do Sekcji aplikować mogą wyłącznie aktualni Członkowie Uczestnicy UKS Teal Dance z opłaconą
Składką Roczną Członka Uczestnika UKS Teal Dance.
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§3 Cele i zadania Sekcji
1. Zapewnienie swoim członkom warunków do uprawiania sportu rekreacyjnego i turniejowego.
2. Kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie Klubu i regionu.
3. Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Udział oraz organizowanie zawodów i imprez sportowych.

§4 Władze Sekcji
1. Władzami Sekcji Teal Dance Studio są:
a. Zarząd Klubu UKS Teal Dance.
b. Kierownik Sekcji Teal Dance Studio – Grupy Podstawowe.
c. Kierownik Sekcji Teal Dance Studio – Grupy Reprezentacyjne.
2. Kierowników Sekcji powołuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.
3. Zarząd Klubu udziela Kierownikowi Sekcji pełnomocnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach
związanych z prowadzeniem Sekcji.

§5 Rekrutacja
1. Forma rekrutacji ustalana jest przez Kierownika Sekcji i publikowana na stronie internetowej Klubu.
(https://tealdance.pl/zapisy/)
2. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenie opłaty.
3. Ostateczną decyzję o przyjęciu osoby do sekcji podejmuje Kierownik Sekcji.
4. UKS Teal Dance zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgody Zgłaszającego na udział niepełnoletnich
Uczestników w Sekcji.
5. Decyzję o otwarciu Grupy podejmuje Kierownik Sekcji w uzależnieniu od aktualnej liczby
Uczestników.

§6 Składki/Opłaty
1. Wysokość i szczegóły opłacania Składek określane są przez Zarząd i publikowane na stronie
internetowej. (https://tealdance.pl/skladki/)
2. Składki ustalane są na dany Sezon Taneczny dla wszystkich miesięcy jednakowo z wyłączeniem
okresu ferii zimowych, w których obowiązuje ½ opłaty.
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3. Składki płatne są do 10-tego dnia miesiąca,za który są należne.
4. W przypadku nieopłacenia składek w terminie:
a. Do 10-tego dnia miesiąca – Zgłaszający otrzymuje powiadomienie e-mail.
b. Do 12-tego dnia miesiąca – Zgłaszający otrzymuje powiadomienie SMS.
c. Do 15-tego dnia miesiąca – Naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 30 zł.
5. Nie wniesienie Opłaty do 20-tego dnia miesiąca skutkuje skreśleniem Uczestnika z listy.
6. W przypadku udziału w Sekcji kilku członków rodziny (rodzeństwo, rodzice) przysługuje bonifikata
na drugiego i każdego kolejnego członka rodziny. Szczegóły publikowane są na stronie internetowej.
(https://tealdance.pl/skladki/)
7. Zgłaszający może ubiegać się o zmniejszenie wysokości składki w przypadku zaistnienia poważnej
choroby Uczestnika np. złamana kończyna, która uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach przez
długi czas. Wniosek wraz z dokumentacją medyczną należy kierować do Zarządu UKS Teal Dance na
adres: info@tealdance.pl.
8. Nieobecnośc na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku opłacenia Składki ani
zmniejszenia jej wysokości.
9. W szczególnych przypadkach Zarząd UKS Teal Dance może odstąpić od pobierania Składki lub
zmniejszyć jej wysokość.
10. UKS Teal Dance zastrzega możliwość zmiany wysokości Składek. O zmianie wysokości składek UKS
Teal Dance informuje poprzez wiadomości e-mail do Członków Sekcji oraz umieszczenie jej na
stronie internetowej (https://tealdance.pl/skladki/). Nowa wysokośc składek obowiązuje z nowym
miesiącem rozliczeniowym nie wcześniej niż 7 dni od daty zamieszczenia informacji.
11. Faktury wystawiane są na wniosek Zgłaszającego. Wniosek należy złożyć przed dokonaniem
płatności, za którą Zgłaszający chce otrzymać Fakturę.

§7 Organizacja zajęć
1. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej z podziałem na Grupy. W wyjątkowych sytuacjach,
niezależnych od UKS Teal Dance, Kierownik Sekcji może podjąć decyzję o zmianie formy nauczania –
na nauczanie zdalne. Organizacja zajęć Grupy będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć
a wysokość składki zostanie zmniejszona o czym Zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie.
2. Zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikowi niezbędnych środków do uczestniczenia
w zajęciach, zarówno stacjonarnych jak i zdalnych. Dotyczy w szczególności stroju do ćwiczeń czy
dostępu do internetu w celu obsługi zajęć zdalnych.
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3. Zasady obowiązujące podczas zajęć ustalane są przez Kierowników Sekcji oraz publikowane na
stronie internetowej Klubu. (https://tealdance.pl/zasady/)
4. W Sekcji Teal Dance Studio obowiązują wszelkie przerwy w prowadzeniu zajęć zgodnie z
Kalendarzem Roku Szkolnego (ferie, wakacje, święta państwowe, kościelne itp.). Zmniejszona liczba
zajęć nie jest podstawą do zmniejszenia wysokości składki (nie dotyczy Ferii - §6 pkt 2). System
pracy Sekcji gwarantuje realizację programu na przestrzeni całego Sezonu Tanecznego.
5. Podczas Zajęć, na salach ćwiczeń, mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście
Uczestników Zajęć oraz mają na bieżąco uregulowane płatności.
6. Uczestnicy Zajęć, którzy nie mają uregulowanych Składek, nie mają prawa do uczestniczenia w
zajęciach, dopóki nie uregulują zaległości. Jeżeli sytuacja dotyczy Uczestników niepełnoletnich,
przebywają oni w recepcji lub na sali tanecznej pod opieką Instruktora i nie uczestniczą w zajęciach.
7. Kierownik Sekcji ma prawo do połączenia Grup w trakcie trwania Sezonu Tanecznego w przypadku
niewystarczającej liczby Uczestników.
8. Zajęcia mogą zostać odwołane przez Kierownika Sekcji w następujących przypadkach:
a. Choroba instruktora.
b. Niespodziewane wydarzenie na terenie UKS Teal Dance uniemożliwiające lub znacząco
utrudniające prowadenie zajęć.
c. Innego zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej.
d. Innego powodu, jednakże wyłącznie na mocy decyzji Zarządu UKS Teal Dance.
9. O odwołaniu zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomości SMS.
10. Zajęcia odwołane z przyczyn wskazanych w pkt 1 (a-d) zostaną odpracowane w terminie i formie
ustalonej przez Kierownika Sekcji, chyba ze Zarząd UKS Teal Dance postanowi inaczej.
11. UKS Teal Dance, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do incydentalnej lub stałej
zmiany terminu, miejsca, instruktora oraz częstotliwości zajęć.
12. Wszelkie zmiany w organizacji zajęć musza być publikowane ze stosownym wyprzedzeniem.

§8 Obowiązki uczestnika związane z uczestnictwem w zajęciach
Uczestnik zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania wewnętrznych regulacji UKS Teal Dance.
2. Niezwłocznego przekazywania informacji mających związek z uczestnictwem w zajęciach, w
szczegóności o złym stanie zdrowia (np. kontuzji), dłuższej niemożności uczestnictwa w Zajęciach,
czy rezygnacji z udziału w Sekcji.
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3. Uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi.
4. Stawiania się na zajęcia zgodnie z określonymi zasadami, pod rygorem odmowy dopuszczenia do
zajęć.
5. Odnoszenia się z szacunkiem do innych uczestników, instruktorów, opiekunów, rodziców.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków Instruktor ma prawo wyłączenia
Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie z zajęc nie stanowi podstawy do zwrotu
składki. Wyłączenie z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali tanecznej
pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.

§9 Bezpieczeństwo
1. UKS Teal Dance nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie
ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć. Osoby, które chcą być
ubezpieczenone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić
stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Zgłaszający oświadcza, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach
tanecznych.
3. UKS Teal Dance nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
4. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Uczestnika, w tym szkody
powstałe w wyniku niestosowania się do poleceń pracowników UKS Teal Dance.

§10 Rezygnacja/Skreślenie z listy uczestników
1. Rezygnację z udziału w Sekcji należy złożyć do końca miesiąca, w którym Uczestnik bierze udział w
zajęciach. Złożenie rezygnacji z początkiem miesiąca skutkuje naliczeniem opłaty członkowskiej za
kolejny

miesiąc.

Formularz

rezygnacji

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

Klubu.

(https://tealdance.pl/dokumenty-i-regulaminy/)
2. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, ze szczególnie uzasadnionych powodów Kierownik
Sekcji może skreślić daną osobę z listy Uczestników zajęć. Za szczególnie uzasadniony powód uznaje
się w szczególności nieprzestrzeganie Regulaminu lub innych Regulacji Wewnętrznych UKS Teal
Dance obowiązujących na terenie, na którym odbywają się zajęcia, a także rażące lub uporczywe
nieprzestrzeganie poleceń Instruktora. Informacja o skreśleniu z listy uczestników przesyłana jest
poprzez wiadomość e-mail oraz sms.
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3. Rezygnacja bądź skreślenie Uczestnika z listy nie zwalnia z opłacenia zaległej Składki oraz nie jest
podstawą do ubiegania się o zwrot wpłaconych środków.
4. Po rezygnacji z Sekcji lub skreśleniu Uczestnika z listy może on ubiegać się o ponowne dołączenie
podczas ogólnej rekrutacji chyba, że Kierownik Sekcji postanowi inaczej.

§11 Wykorzystanie Wizerunku
1. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz

podczas uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez UKS Teal Dance.
2. Zgoda, o której mowa obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w

dowolnym utworze oraz innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje
dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności UKS Teal Dance. Zgoda obejmuje w
szczególności:
a. Utrwalania w postaci zdjęć, nagrań wideo i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej.
b. Rozpowszechnianie zdjęć, nagrań wideo i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej, w tym
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych,
wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet.
3. UKS Teal Dance zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi

obyczajami.

§12 Postanowienia Końcowe
1. Językiem stosowanym w relacjach z UKS Teal Dance jest język polski.
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub

graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie
UKS Teal Dance. Członkostwo w Sekcji nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez
Zgłaszającego części lub całośći praw własności intelektualnej. Wykonywanie całości lub
fragmentów choreografii wymaga zgody pisemnej Kierownika Sekcji.
3. UKS Teal Dance jest uprawnione do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym

momencie. O zmianie Regulaminu UKS Teal Dance informuje poprzez wiadomości e-mail do
Członków Sekcji oraz umieszczenie na swojej stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w
życie po upływie 7 dni od daty jej zamieszczenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa

Polskiego.
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5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z udziałem w Sekcji Teal Dance Studio będą rozstrzygane

w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem
właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę UKS Teal Dance.
6. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie

powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
7. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd UKS Teal Dance i obowiązuje od dnia

29.08.2020.
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