
REGULAMIN WARSZATÓW TANECZNO-ARTYSTYCZNYCH
W SZKOLE TAŃCA SALOME 09-13lutego 2015 roku

Organizatorem warsztatów jest Magdalena Głogowska-Simkowska – Studio Artystyczno-
Projektowe z siedzibą w Łódzi. ul.Kościuszki 123, właściciel Szkoły Tańca Salome.

W ramach warsztatów Organizator zapewnia:
- zajęcia: taneczne, teatralne, plastyczne
- posiłki: catering – obiad – dwa dania oraz napoje w trakcie trwania warsztatów (woda,
herbata, soki)

Zgłaszającym dziecko do uczestnictwa w warsztatach jest rodzic/opiekun dziecka wskazany
w formularzu warsztatów.
Warunkiem wpisu dziecka na listę uczestników warsztatów jest złożenie przez rodzica/opiekuna
dziecka  prawidłowo  wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  i  dokonanie  wpłaty  zaliczki  w
kwocie 50zł w terminie 2 dni od momentu zgłoszenia uczestnika nie później niż w do 30 stycznia
2015 roku oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych swoich oraz dziecka, zgodnie
z klauzulą zamieszczoną poniżej.

Opłata za warsztaty wynosi 90 złotych, za każdy dzień warsztatów. Wpłacona zaliczka pomniejsza
opłatę pozostałą do uiszczenia. Pełną opłatę za warsztaty należy wnieść najpóźniej w pierwszym
dniu warsztatów.

Opłaty mogą być obniżone przy zastosowaniu zniżek:

 Płatność za 5 dni warsztatów z góry: koszt 380zł za 5 dni
 Zniżka dla rodzeństw – rabat 50zł za dni za każde kolejne dziecko
 Zniżka 30zł za przedpłatę - do dnia 5 lutego
 Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy zajęć opłaconych z góry za cały tydzień

Wpłaty za warsztaty można należy dokonywać przelewem na rachunek:
Idea Bank  46 1950 0001 2006 0879 3535 0002  Magdalena Głogowska- Simkowska Studio
Artystyczno-Projektowe 
z dopiskiem „zima 2015 i nazwiskiem uczestnika” albo gotówką w siedzibie szkoły tańca
Salome – Łódź, al. Kościuszki 123 w godzinach pracy sekretariatu.
Organizator  zapewnia  dodatkowe  ubezpieczenie  uczestników  warsztatów  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków. Warsztaty zorganizowane będą w dniach 9-13 lutego 2015 w siedzibie
szkoły tańca Salome w Łodzi, Al .Kościuszki 123.
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Zajęcia na warsztatach trwają od godziny 10.00 do godziny 16.00 
Po godzinie 16.00 do godziny 17.00 oraz od godziny 9.00 do godziny 10.00 opieka nad dziećmi w
siedzibie  szkoły  będzie  sprawowana  za  odpłatnością  wynoszącą  10  złotych  za  każdą  godzinę
zegarową. Opieka poranna, przed godzinami trwania warsztatów powinna być uprzednio ustalona z
organizatorem. W razie spóźnienia po odbiór uczestnika, rodzic/opiekun powinien zawiadomić o
tym Organizatora.
Rodzice/opiekunowie zapewniają uczestnikom przybycie i odbiór z warsztatów. Odbiór uczestnika
przez  inną  osobę  wymaga  uprzedniego  powiadomienia  Organizatora  i  złożenia  pisemnego
oświadczenia  z  podaniem  danych  osoby  (imię  i  nazwisko  oraz  numer  dowodu  tożsamości)
uprawnionej do odebrania uczestnika z zajęć. Uczestnicy powinni zostać wyposażeni w ubrania
odpowiednie  do  zajęć  tanecznych  i  sportowych  (wygodne,  nie  krępujące  ruchów,  mogące  ulec



zabrudzeniu).

Rodzic/opiekun nie może przyprowadzać na zajęcia dziecka chorego, dziecko chore nie może
uczestniczyć  w  zajęciach  –  dla  bezpieczeństwa  swojego  oraz  innych  uczestników.  W  razie
wystąpienia u uczestnika objawów chorobowych w czasie trwania zajęć, Organizator niezwłocznie
powiadomi rodzica/opiekuna.

Przed  rozpoczęciem zajęć  Organizator  poinformuje  uczestników o  zasadach obowiązujących w
czasie zajęć. Rodzic/opiekun uczestnika także jest zobowiązany jest do poinformowania uczestnika
o zasadach obowiązujących w czasie warsztatów. Uczestnicy nie powinni przynosić kosztownych
zabawek, urządzeń czy większych kwot pieniędzy. Wszelkie przedmioty wartościowe uczestnicy
powinni przed rozpoczęciem zajęć składać u osoby prowadzącej zajęcia lub w sekretariacie.
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Uczestnicy  zobowiązani  są  do  właściwego  zachowania  się  podczas  zajęć  i  posiłków,  w
szczególności uczestnik nie może stwarzać zagrożenia dla siebie lub innych uczestników. Uczestnik
ma  obowiązek  stosować  się  do  poleceń  prowadzących  zajęcia.  Uczestnicy  zobowiązani  są  do
wzajemnego  szacunku,  zrozumienia  i  niezakłócania  przebiegu  zajęć.  W  razie  problemów
Organizator niezwłocznie zawiadomi rodziców/opiekunów uczestnika. Wszelkie uwagi i reklamacje
można zgłaszać Organizatorowi na piśmie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku zaistnienia okoliczności
niezależnych  od  Organizatora,  w  tym  w  szczególności  w  razie  zbyt  małej  liczby  chętnych
Uczestników (wymagane minimum to 8 osób). 

W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów o odwołaniu
warsztatów i zwróci wpłacone opłaty.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
powszechnego, w tym w szczególności regulacje prawa konsumenckiego.
Rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych
Uczestnika  zawartych  w  formularzu  zgłoszeniowym  w  rekrutacji  na  warsztaty  oraz  w  celu
należytego  przeprowadzenia  warsztatów.  Po  zakończeniu  warsztatów  dane  te  nie  będą
przetwarzane.

„ Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących
imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dziecka – uczestnika warsztatów obejmujących imię, nazwisko, adres
zamieszkania - w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty oraz warsztatów przez
Organizatora Studio Artystyczno-Projektowe – Magdalenę Głogowską-Simkowską .”
podpis ………….

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin warsztatów organizowanych w Szkole
Tańca Salome

Łódź, dnia …………… 2015 roku

Podpis rodzica/opiekuna ………………………………..
W imieniu Szkoły Tańca Salome

…...............................................................


