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Casting do Grup Reprezentacyjnych  

Teal Dance Studio 2021/2022 

20.06.2021 

Regulamin 

Wydarzenie – Casting do Grup Reprezentacyjnych Teal Dance Studio 2021/2022 

Organizator - Uczniowski Klub Sportowy Teal Dance, 80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 98A,  

NIP: 584-279-2613, REGON: 385-846-052. 

Zgłaszający – Opiekun prawny Uczestnika, który dokonuje zgłoszenia na Casting do Grup Reprezentacyjnych 

Teal Dance Studio 2021/2022 

Uczestnik – osoba uczestnicząca w Castingu do Grup Reprezentacyjnych Teal Dance Studio 2021/2022 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Zgłoszenie Uczestnika oraz uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Zgłaszający jest odpowiedzialny za dotarcie Uczestnika na miejsce zbiórki oraz jego odbiór w 

wyznaczonym dniu, miejscu i godzinie. 

3. Ilość Uczestników jest ograniczona i Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup, jeśli ilość 

Uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia lub połączenia Grup w zależności od liczby 

chętnych. O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani poprzez  wiadomości sms. 

5. Organizator przydziela Uczestnika do odpowiedniej Grupy wiekowej. Decyzję Uczestnik otrzymuje w 

e-mailu zwrotnym potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zbyt małej liczby 

Uczestników. 

7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, dojazdu, zakwaterowania oraz posiłków dla Uczestników 

podczas Wydarzenia 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Wydarzenia. 

9. Podczas zajęć na sali przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy, Organizatorzy oraz Instruktorzy. 

10. Zgłaszający oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w Wydarzeniu. 

11. Wszystkie wnioski należy kierować na adres: info@tealdance.pl 

§2 Warunki Uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa jest: 

a. Przesłanie zgłoszenia 

b. Dostarczenie wymaganych dokumentów. 

2. W przypadku braku spełnienia warunków Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia, 
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wykreślenia Uczestnika z listy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku: 

a. Zbyt małej liczby Uczestników. 

b. Wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora (m.in. stan klęski żywiołowej, 

epidemii itp.). 

§3 Uczestnicy 

1. Do zajęć dopuszczani są wyłącznie zdrowi Uczestnicy bez objawów chorobowych. 

2. Na zajęcia należy przyjść zgodnie z harmonogramem. Do budynku wchodzą wyłącznie Uczestnicy 

Zajęć. 

3. W czasie trwania Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. Przebywania na sali w odpowiednim, regulaminowym stroju treningowym i obuwiu dla danej 

techniki tańca. 

b. Nie opuszczania terenu zajęć bez wiedzy i zgody Organizatora. 

c. Dbania o czystość, porządek oraz powierzone Uczestnikowi mienie w czasie zajęć. 

d. Przekazania rzeczy cennych, wartościowych oraz pieniędzy do depozytu. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe oraz inne wartościowe rzeczy nie oddane 

do depozytu. 

Uczestnikom zabrania się: 

a. Nabywania, posiadania i spożywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, oraz napojów 

energetycznych. 

4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Uczestnik może zostać: 

a. Upomniany. 

b. Niedopuszczony do udziału w Wydarzeniu. 

c. Skreślony z listy Uczestników. 

5. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas 

Wydarzenia. 

6. W razie choroby Uczestnika, Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem lekarstw i innych 

środków medycznych. 

§4 Wizerunek i Prawa autorskie 

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, powielanie oraz utrwalanie wizerunku 

Uczestnika, stworzonego podczas trwania Wydarzenia, przez Organizatora. 

a. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony. 

b. Zgoda dotyczy celów informacyjno-reportażowych oraz promocyjno-reklamowych. 

c. Zgoda obejmuje wykorzystywanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych na dowolnym 

polu eksploatacji (w szczególności poprzez stronę www oraz portale społecznościowe w 

postaci zdjęć oraz filmów). 

2. Choreografie stworzone podczas trwania Wydarzenia są chronione prawnie na mocy ustawy o Prawie 

Autorskim Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Choreografie są wyłączną własnością Uczniowskiego Klubu Sportowego Teal Dance – wykonywanie 

całości choreografii lub jej fragmentów, nauczanie fragmentów choreografii i kroków tanecznych osób 

trzecich wymaga zgody pisemnej Zarządu. 

4. Zezwala się na pobieranie oraz udostępnianie zdjęć oraz filmów, umieszczonych na oficjalnych fanpage 

(https://www.facebook.com/tealdance/ lub https://www.instagram.com/teal.dance.studio ) oraz stronie 

www.tealdance.pl, pod warunkiem oznaczania Organizatora. 


