REGULAMIN STUDIA TANECZNO – AKROBATYCZNEGO ''ACTIVO''
§1
Zasady ogólne

1. Zapisy na zajęcia odbywają się w trakcje zajęć lub telefonicznie.
2. Status Uczestnika zajęć uzyskuje się po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych z akrobatyki i tańca,
b) zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem,
c) regularne uiszczanie miesięcznych opłat za usługi,
d) przestrzeganie zasad określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku osób niepełnoletnich status Uczestnika uzyskuje się wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców
lub innych przedstawicieli ustawowych.

4. Zawarcie Umowy przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego jest poczytywane jako pisemne wyrażenie
zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach z akrobatyki i tańca organizowanych przez Studio taneczno
– akrobatyczne „Activo” w zakresie i na warunkach określonych Umową oraz Regulaminem.

5. O przyjęciu Uczestnika na zajęcia decyduje Organizator, który w uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić
Klientowi świadczenia usług, a w przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia dziecka poprosić o
dostarczenie odpowiedniej opinii lekarskiej.
§2
Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się w grupach zorganizowanych podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności lub w formie
zajęć indywidualnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.

2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest
zabronione.

3. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez prowadzącego.
4. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i występach organizowanych
przez Organizatora. Powinien wykazywać punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kulturę osobistą,
aktywny udział w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegać higieny osobistej.

5. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić
ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości
fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.

6. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się
do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające
z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami
sportowymi.

8. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu,
bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie
zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących
wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danych zajęć, aż do usunięcia
z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć
nastąpiło z jego winy.

9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca
treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice
lub opiekun prawny.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione w szatni.
Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, który przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się
przestrzegać jego postanowień.
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