
•  REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA BALETKA W LEGIONOWIE 
  
  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
1. W ramach działalności Szkoła Tańca Baletka Ewa Budny-Orłowska z siedzibą przy ul. Sobieskiego 
6D, 05-120 w Legionowie  organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na 
stronie http://baletka.edu.pl/. 
2. Zapisanie się na kurs tańca oraz korzystanie z usług zobowiązuję klienta do zapoznania się z 
regulaminem i przestrzegania go. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, 
regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów. 
  

 
§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA 

  
1. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Baletka mogą zapisać się wszystkie osoby, które 
ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców 
lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”). 
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby: 
2.1. osobiście w recepcji  siedziby Szkoły Tańca Baletka, 
2.2. telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji), 
2.3. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie http://baletka.edu.pl/ 
3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, w ciągu 24 godzin od momentu zapisu, za: 
3.1. wybrany rodzaj zajęć (opłata jednorazowa) albo karnet,  
4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie http://baletka.edu.pl/ . 
5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 2 Regulaminu, 
są usuwane z listy. 
6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Baletka. 
 
  

§3 OPŁATY 
  

1. Osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą: 
2. Przelew na konto podane na stronie internetowej : http://baletka.edu.pl 
3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres    
http://baletka.edu.pl  z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu 
w recepcji do 7 dni po dokonaniu opłaty. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego. 
4. Opłaty są dokonywane według aktualnego cennika. 
 
                                   
 
                                              §4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 
  
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem 
obowiązującym w danym semestrze. 
2. W szczególnych przypadkach Szkoła Tańca Baletka zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do 
innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie. 
4. W przypadku niskiej frekwencji grupy Szkoła Tańca „Baletka” zastrzega sobie prawo do zmiany 
planu i harmonogramu zajęć grupy, zmiany terminu zajęć lub odwołania zajęć. 
5. W przypadkach wskazanych w ust.3 uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału 
w zajęciach, może: 
  5.1. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia lub 
  5.2. przeznaczyć niewykorzystane wejście na zajęcia w innej grupie w terminie 30 dni od dnia 
nieobecności 
6. Uczniowie z klas maja obowiązek obecności na zajęciach, w przeciwnym razie będą wykluczeni z 
występów. Nieobecności powinny być usprawiedliwiane.  
7. Uczniowie z klas są zobowiązani do zakupu identycznych kostiumów w ustalonym kolorze. 
Kostiumy te wymagane są na występach i opcjonalnie na zajęciach. Zamówienie będzie realizowane 
przez Szkołę.  
8. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia.  



7. Zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić 
Kursanta z sali i szkoły. 
8. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Szkoły Tańca Baletka, bez zgody jej kierownictwa, jest 
zabronione. W przypadku udostepnienia nagranego materiału np. w mediach społecznościowych, 
klient zobligowany jest do oznaczenia Szkoły. 
9. W trakcie przerw od zajęć szkolnych (ferie, wakacje, święta) zajęcia według grafiku nie odbywają 
się. Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez Szkołę warsztatach oraz kursach za 
dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku. 
 

                                                §8 BEZPIECZEŃSTWO 
  

1. Szkoła Tańca Baletka nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez 
winy Szkoły. 
2. Uczestnik zajęć w Szkole może ubezpieczyć się we własnym zakresie. 
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 
4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma 
prawo wyprosić Kursanta z zajęć. 
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. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Szkoły, Szkoła nie odpowiada. Wartościowe rzeczy 
może oddać do depozytu w recepcji Szkoły Tańca Baletka. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć 
powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcja ma obowiązek wezwać 
policję. 
7. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek pozostawić po 
sobie porządek. 
8. Uczestnik i/lub klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w 
wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora lub pracownika szkoły. 
9. Zabrania się wnoszenia na sale taneczna jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być 
wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez instruktora. 
10. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie 
zakłócając spokoju. 
 

 
                                      §9 OCHRONA PRYWATNOŚCI 
  

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Tańca Baletka. 
Kursant wyraża zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca Baletka 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 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 Szkołę. 

  
                                                         
  
                                              §10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
  

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej 
Szkoły Tańca Baletka (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Szkoły Tańca Baletka. Zabrania się 
wykorzystywania, kopiowania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej i 
mediach społecznościowych bez pisemnej zgody Szkoły. 
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub 
graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie 
Szkole Tańca „Baletka” lub jej partnerom . Korzystanie z usług świadczonych przez Szkołę i ww. treści 
nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez uczestnika praw własności intelektualnej.  

  
                                          

 


