
 

Dodatkowe regulacje na czas trwania ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 

 

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Artistic jest 

równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania 

poniższego Regulaminu W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych. 

 

1.  Tymczasowo każdy z Uczestników zajęć ze względu na obecną sytuację musi przynieść wydrukowane i 

podpisane oświadczenie zawierające informacje: imię i nazwisko, nr tel. kontaktowy, oświadczyć, że jest 

zdrowy, potwierdzić wejście na teren obiektu na własną odpowiedzialność 

2.   Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca Artistic na zajęcia taneczne i w tym zakresie: 

- mogą korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem, z zachowaniem odpowiedniej odległości od 

pozostałych uczestników zajęć - minimum 2 m. 

- tymczasowo nie mogą korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca 

Artistic, w tym z: szatni czy poczekalni, dostępne pozostają toalety, które będą regularnie 

dezynfekowane 

- Uczestnik wchodząc do studia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz przestrzegania wszelkich norm 

sanitarnych podczas przebywania w Studio 

- Uczestnik przychodzi na swoje zajęcia nie wcześniej niż 15min przed ich rozpoczęciem 

- Uczestnik po zakończeniu zajęć powinien jak najszybciej opuścić studio, nie później niż 15min po 

zajęciach, ze względu na wyminięcie się z Uczestnikami z kolejnej grupy 

- Uczestnik powinien przyjść już przebrany na zajęcia, przed salą wymagana jest zmiana obuwia 

-  Studio tańca Artistic nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie studia, stąd 

uprasza się o niewnoszenie rzeczy, przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu 

3.   Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście 

Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć i bezpieczeństwo Uczestników zajęć, rodzice 

oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych, korytarzach, 

szatniach oraz poczekalni. 

4.   W obecnej sytuacji, w stanie epidemiologicznym, Studio Tańca Artistic nie prowadzi sprzedaży 

karnetów, a jedynie pojedyncze wejściówki.  


