REGULAMIN Studio Tańca Artistic
regulamin warsztatów tańca,
regulamin wydarzeń, koncertów, imprez, pokazów tanecznych
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Studio Tańca Artistic z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 21 , 80-257 Gdańsk, działa na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Studio Tańca Artistic
organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.studioartistic.pl.
1.2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Studio Tańca Artistic oraz korzystanie z usług
dostarczanych przez Studio Tańca Artistic jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz
akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy
uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA
2.1. Na kurs tańca prowadzony przez Studio Tańca Artistic mogą zapisać się wszystkie osoby, które
ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant”
lub „Uczestnik”).
2.2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:
a) osobiście w recepcji Studia Tańca Artistic
b) telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji),
c) poprzez stronę www.studioartistic.pl.
2.3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu zapisu oraz wpłaty, która powinna nastąpić do
momentu odbycia się zajęć, za:
a) wybrany pakiet albo karnet.
b) zadatek w wysokości opłaty za pojedyncze zajęcia.
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w konkretnych grupach zajęć, oraz ograniczoną ilość miejsc
w danych grupach, organizator może wyznaczyć inny, konkretny, nieprzekraczalny termin wpłaty za
wybrane zajęcia.
2.4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Studio Tańca Artistic. O przyjęciu na
kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

§3 OPŁATY I ZWROTY
3.1. Opłat za wejściówki, pakiety zajęć lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące
sposoby:
a) poprzez stronę internetową www.studioartistic.pl (wkrótce)
b) osobiście, w recepcji Studia Tańca Artistic, gotówką lub kartą płatniczą;
c) poprzez przelew po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji miejsca poprzez stronę
3.2. Sprzedaż kursów za pośrednictwem strony internetowej www.studioartistic.pl fiskalizowana
jest w miejscu prowadzenia zajęć. Paragon fiskalny jest do odbioru w następnym dniu roboczym
po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Studia Tańca Artistic. (aktualnie sprzedaż kursów poprzez
stronę nie jest aktywna).
3.3. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu:
a) W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia,4 wejścia, 8
wejść, pakiet zajęć miesięcznych, trzymiesięcznych lub semestralnych. Wejściówki, karnety (4 lub
8 wejść), dotyczą jednej osoby.
b) Opłaty w karnecie dotyczą ilości zajęć i są ograniczone terminem ważności.
3.4. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o informację przed rozpoczęciem
transakcji. W innym przypadku, faktura nie będzie mogła być wystawiona.
3.5.W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek
podać w jego tytule swoje imię i nazwisko oraz rodzaj wybranych przez siebie zajęć. W przypadku
braku wymaganych danych Studio Tańca Artistic nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub
opóźnione zaksięgowanie płatności.
3.6 Zniżki i promocje nie łączą się.
3.7. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach
www.studioartistic.pl oraz na profilu Studia na Facebook.
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3.8. Opłaty za zakupione usługi realizowane przez Studio Tańca Artistic, po uiszczeniu zapłaty, nie
podlegają zwrotowi. Studio prosi o przemyślane zakupy.
3.9. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za
niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:
a) telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w pierwszym dniu zajęć
objętych chorobą,
b) w terminie 2 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji
podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum
dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. W innych przypadkach,

nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
3.10. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.
3.11. W przypadku , gdy kursant zapomni karnetu , może uczestniczyć w zajęciach po uprzednim
wpłaceniu zastawu w wysokości kosztu pojedynczej wejściówki na dane zajęcia. Zastaw zostanie
zwrócony kursantowi w pełnej kwocie po przedstawieniu przez klienta karnetu w recepcji studia.
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
4.1. Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem
obowiązującym w danym miesiącu.
4.2. W szczególnych przypadkach Studio Tańca Artistic zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć na
inny dzień.
4.3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a
nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji
Studia Tańca Artistic może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
4.4. Po dokonaniu rezerwacji miejsca na konkretne zajęcia i braku zgłoszenia nieobecności na
minimum dzień przed, opłata, która Kursant uiścił przepada i nie zostaje zwrócona.
4.5. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić
Kursanta z sali i studia.
§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA
5.1. Studio Tańca Artistic powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości
umieszczonej na stronie www.studioartistic.pl lub na facebooku studia. Studio Tańca Artistic może
powiadamiać o tym fakcie również telefonicznie i mailowo.
5.2. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się
prowadzącego na zajęcia, Studio Tańca Artistic organizuje zastępstwo bądź przekłada zajęcia na inny
dzień. W powyższym przypadku możliwe jest również odwołanie zajęć i równoczesne przedłużenie
ważności terminowych karnetów na wybrane zajęcia o odpowiednio dłuższy okres.
§6 BEZPIECZEŃSTWO
6.1. Studio Tańca Artistic nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków.
6.2. Uczestnik zajęć w Studio Tańca Artistic może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
6.3. Studio Tańca Artistic nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników zajęć.
6.4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor
ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.

Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.
Informację o stosownym obuwiu do zajęć można uzyskać na recepcji studia lub u instruktora
prowadzącego.
6.5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca.
Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.
6.6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu, a także w szafkach Studio Tańca Artistic
nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe
rzeczy może oddać do depozytu w recepcji Studia Tańca Artistic. W przypadku kradzieży uczestnik
zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcja ma obowiązek
wezwać policję.
6.7. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek zamknąć szafkę,
a kluczyk zwrócić do recepcji. W przypadku nieoddania kluczyka bezpośrednio po zajęciach, Kursant
zostanie obciążony kosztami w wysokości 100 zł za wymianę zamka.
6.8. Za uszkodzenie kluczyka do szafki Kursant uiszcza opłatę w wysokości 50 zł. Płatność należy
uregulować w recepcji.
6.9. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
6.10. Osoba zapisująca się na kurs w Studio Tańca Artistic, powinna skontrolować wcześniej swój
stan zdrowia.
§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI
7.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Studio Tańca
Artistic. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Studio Tańca Artistic
dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych
osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu
uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Studio Tańca Artistic. Kursant, jego rodzic bądź
opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez
Studio Tańca Artistic .
7.2. Akceptując regulamin, uczestnik zajęć oraz wydarzeń organizowanych przez Studio Tańca
Artistic wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych,
fotografiach, nagrań wideo wykonanych przez Studio Tańca Artistic. Pozostałe nieuregulowane w
regulaminie zasady związane z upublicznianiem wizerunku uczestników w/w wydarzeń regulowane
są ogólnymi przepisami związanymi z RODO
§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Studio Tańca Artistic (w tym opisów i zdjęć) bez zgody Studio Tańca Artistic. Studio Artistic może
wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów na FB i w innych publikacjach – Zrobionych/nagranych
podczas zajęć – pod warunkiem oznaczenia studia na zdjęciach, bądź podpisania gdzie zostały

wykonane wraz z odnośnikiem do strony internetowej studia lub do profilu Facebook. Zdjęcia i filmy
wykonane przez Studio Artistic podczas zajęć / warsztatów / oraz w trakcie organizowanych przez
Studio sesji fotograficznych, mogą zostać użyte do jego promocji oraz popularyzacji tańca i sztuki.
Prawa autorskie do w/w materiałów będą należeć do Studia Artistic.
8.2. W przypadku imprez, eventów, koncertów, pokazów tanecznych i innych, organizowanych przez
Studio Tańca Artistic, zarówno tych biletowanych, zamkniętych oraz publicznych, jakiekolwiek
wykonywanie zdjęć przez podmioty gospodarcze/osoby zajmujące się profesjonalnie fotografią,
winno być zgłoszone przed rozpoczęciem w/w wydarzenia i wymaga pisemnej zgody Studia Tańca
Artistic.
8.3. Wykonane zdjęcia podczas w/w wydarzeń mogą zostać upublicznione po wcześniejszej
autoryzacji przez Studio Tańca Artistic. Zabrania się wykorzystywania wykonanych zdjęć w celach
zarobkowych i reklamowych bez pisemnej zgody Studia Tańca Artistic, w tym też reklamy i promocji
innych podmiotów gospodarczych prowadzących zbliżoną lub jednakową działalność względem
Studia Tańca Artistic. Zasady te mogą być regulowane niezależnie - osobną pisemną umową między
Studio Tańca Artistic a podmiotem/osobą profesjonalnie zajmującą się fotografią.
8.4. Pozostałe nieokreślone w regulaminie zasady związane z upublicznianiem wizerunku
uczestników w/w wydarzeń regulowane są ogólnymi przepisami związanymi z RODO. Studio na
podstawie niniejszego regulaminu posiada taką zgodę, lecz w określonych sytuacjach mogą
występować wyjątki.
8.5. Choreografie wykonane na w/w wydarzeniach chronione są prawem autorskim.

§9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
9.1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Studio
Tańca Artistic powstałe w wyniku jego działania.
9.2. Na terenie Studio Tańca Artistic obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania
alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
9.3. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych
plastikowych butelkach.
9.4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor.
9.5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9.6. Rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego, dokonując zapisu wyraża zgodę na
uczestnictwo podopiecznego oraz akceptuje regulamin.
9.7. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego, przyjmuje do wiadomości i akceptuje
fakt że Studio Artistic nie sprawuje opieki w trakcie trwania warsztatów/zajęć oraz w przerwach
między zajęciami.

