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STUDIO TAŃCA ARTISTIC  

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH BALETOWYCH DLA DZIECI 

 ROK SZKOLNY 2021/22 

  

1. DANE ORGANIZATORA  

Organizatorem zajęć baletowych dla dzieci zwanymi dalej „zajęciami baletowymi” jest Studio Tańca 

Artistic zwane dalej Organizatorem, z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 21, 80-257 Gdańsk, działające na 

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).  

 

2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

 

2.1 MIEJSCA W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA 

 

STUDIO TAŃCA  

ASTISTIC 

Dom Kultury 

MŁYNIEC 

MOSiR 

Chełm 

ul. Słowackiego 21  

80-257 Gdańsk - Wrzeszcz 

ul. Pilotów 3  

80-460 Gdańsk - Zaspa 

ul. Chałubińskiego 13  

80-876 Gdańsk - Chełm 

 

2.2 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ  

Zajęcia baletowe odbywać się będą raz w tygodniu, czas trwania zajęć wynosi (grupy 3 latków - 30 min., 

grupy dla dzieci w wieku „4+” - 45 minut bez przerwy). Podczas zajęć dzieci zostają same na sali pod 

opieką pedagogów. Aby dzieci pracowały w skupieniu rodzice nie przebywają i nie zaglądają na salę. 

Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w czasie zajęć. Przed i po zajęciach odpowiedzialność za 

dzieci spoczywa na rodzicach/opiekunach.  

 

2.3 TERMINY ZAJĘĆ  

Terminy zajęć w poszczególnych punktach znajdują się w tabelce na str. 3.  

Zajęcia nie będą odbywać się w czasie ferii szkolnych, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

2.4 OPŁATY ZA ZAJĘCIA I TERMINY PŁATNOŚCI  

 

2.4.1. Wysokość opłat  

Uczestnictwo w zajęciach baletowych jest odpłatne.  

Koszt uczestnictwa wynosi:  

450 PLN (MOSiR i Dom Kultury Młyniec) 

500zł (Studio Artistic) 

Cena kursu nie obejmuje kosztów stroju ćwiczebnego. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do 

zwrotu opłat za zajęcia baletowe.  

 

2.4.2 Terminy płatności  

Opłatę semestralną za zajęcia należy uiścić najpoźniej na drugich zajęciach w semestrze. Brak 

terminowego uiszczenia opłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć baletowych. Po 

rozpoczęciu zajęć baletowych opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku rezygnacji z udziału w 

zajęciach opiekunowie uczestników zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

Organizatora.  
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2.5. ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI I ZASTĘPSTWA  

 

2.5.1. W przypadku nieobecności pedagoga organizator zapewnia zastępstwo, a jeżeli z przyczyn 

technicznych okaże się to niemożliwe, zajęcia zostaną odrobione w innym, uzgodnionym z 

uczestnikami terminie.  

 

2.5.2. Nieobecności można odrobić w ustalonym wspólnie z organizatorem terminie, w różnych 

lokalizacjach, w których swoje usługi świadczy Organizator. Przed rozpoczęciem odrabiania zajęć rodzic 

proszony jest o zgłoszenie obecności dziecka odrabiającego zajęcia pedagogowi prowadzącemu zajęcia 

w danym punkcie. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo odrobienia 4 zajęć w ciągu semestru.  

 

2.6. STRÓJ NA ZAJĘCIA  

Podczas zajęć dzieci muszą mieć na sobie body, spódniczkę nie zasłaniającą kolan, białe rajstopki lub 

legginsy oraz baletki. Włosy w miarę możliwości upięte. 

 

2.7. SYTUACJE NADZWYCZAJNE SPOWODOWENE SIŁĄ WYŻSZĄ  

 

2.7.1. W przypadku stanu klęski żywiołowej, zagrożenia epidemiologicznego lub pandemii i ich 

konsekwencji, które nie wynikają z winy Studia Tańca Artistic nie ponosimy odpowiedzialności 

finansowej. W powyższych przypadkach Studio Tańca Artistic będzie stosować się do zaleceń organów 

państwa i służb sanitarnych. Jeżeli sytuacja kryzysowa nie pozwoli na organizację zajęć, będą one 

kontynuowane w formie online.  

 

2.7.2 Udział w zajęciach będą mogły brać tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby lub przeziębienia, 

tj. gorączka, kaszel, katar, ból brzucha, biegunka itp.  

 

3. INNE  

 

3.1. Lekcje i choreografie są chronione prawem autorskim - zamieszczenie filmów z występów w 

Internecie bez pisemnej zgody Studio Tańca Artistic jest zabronione pod karą finansową.  

 

3.2. Uczestnicy zajęć baletowych oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich 

przepisów BHP i P.Poż. obowiązujących na terenie obiektu, gdzie odbywają się zajęcia. Za szkody 

wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.  

 

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach, 

salach ćwiczeń, korytarzach itp.  

 

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

 

3.5. Udział w zajęciach baletowych jednoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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TERMINY ZAJĘĆ BALETOWYCH 

SEMESTR ZIMOWY 2021/22 

 

 

PONIEDZIAŁEK  

(MOSiR - od 10 stycznia 

Studio Tańca Artistic) 

 

WTOREK  

(Zaspa „Młyniec” – od 11 stycznia,  

Studio Tańca Artistic) 

 

 

• styczeń: 03; 10; 17; 24; 31;  

• luty: 07; 28; 

• marzec: 07; 14; 21; 28; 

 

 

• styczeń: 04; 11; 18; 25;  

• luty: 01; 08; 

• marzec: 01; 08; 15; 22; 29; 

 

ŚRODA 

 (Studio Tańca Artistic) 

 

CZWARTEK 

(MOSiR od 13 stycznia, 

 Studio Tańca Artistic) 

 

 

• styczeń: 05; 12; 19; 26;  

• luty: 02; 09;  

• marzec: 02; 09; 16; 23; 30; 

 

 

• styczeń: 06; 13; 20; 27;  

• luty: 03; 10; 

• marzec: 03; 10; 17; 24; 31; 

 

 


