REGULAMIN Studio Tańca PASSO
1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem Studia Tańca PASSO.
2. Zajęcia odbywają się w terminach i miejscach ustalonych przez Właścicieli, zwanych dalej
Organizatorem, podanych do wiadomości w Studio oraz na stronie internetowej
www.studiopasso.pl i oficjalnym profilu na facebooku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć i miejsca po uprzednim
poinformowaniu kursantów (drogą meilową, telefoniczną lub na stronie)
4. W przypadku choroby instruktora Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym
instruktorem, bądź odwołania zajęć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu, z powodów od
niego niezależnych.
6. Liczba miejsc na kursach jest ograniczona.
7. Zapisy na kurs oraz rezerwacje miejsc odbywają się drogą meilową, telefoniczna lub osobiście
w Studio Tańca PASSO.
8. Wysokość opłat za zajęcia zawiera cennik podany na stronie internetowej oraz w siedzibie
Studio Tańca PASSO.
9. Wpłat za zajęcia i karnety dokonuję się na Recepcji.
10. Zapisanie karnetu i obecności na zajęciach następuję dopiero po wpłaceniu opłaty.
11. Pierwszeństwo do uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które dokonały rezerwacji przed
dniem rozpoczęcia kursu, następnie osoby z listy rezerwowej a na końcu osoby bez rezerwacji.
12. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach jest terminowe opłacanie karnetów.
13. Każdy kursant otrzymuje karnet, który ma obowiązek okazywać w Recepcji po przyjściu do
S.T Passo w celu zapisania obecności.
14. Karnety mają określony termin ważności i nie podlegają przesunięciu na inny termin.
15. Jest możliwość opuszczenia jednych zajęć w karnecie, które mogą zostać przełożone na
inny termin- pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia okresu nieobecności najpóźniej dzień
przed zajęciami – telefonicznie lub osobiście w Recepcji.
16. Osoby wykupujące karnety i rezerwujące zajęcia zobowiązane są do podania adresu e-mail i
telefonu kontaktowego. W przypadku nie podania adresu i telefonu Organizator nie bierze

odpowiedzialności za niemożność poinformowania o zmianach w terminach zajęć lub ich
odwołaniu.
17. Rozpoczęcie kursu jest uwarunkowane minimalną liczbą uczestników.
18. Na terenie Studio Tańca PASSO obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania
środków odurzających i spożywania alkoholu. Obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt
i rowerów.
19. Na salach tanecznych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania
jedzenia.
20. Na zajęciach wymaga się zmiany obuwia na taneczne, sportowe z wyłączeniem obuwia z
czarnymi podeszwami rysującymi parkiet. Na buty z obcasami wymagane są nakładki. Na salach
tanecznych w trakcie zajęć mogą przybywać jedynie kursanci danej grupy, instruktor oraz
Organizator.
21. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na zajęcia jeśli kursant nie stosuje się do regulaminu
S.T PASSO lub jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
22. Wszelkie układy choreograficzne, są chronione prawem autorskim. Zabrania się nagrywania,
kopiowania oraz przekazywania osobom trzecim materiałów szkoleniowych. Zabrania się
wykorzystywania i upubliczniania poznanych w szkole układów choreograficznych bez
pisemnej zgody instruktora.
Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za
zgodą instruktora.
23. Osoby biorące udział w zajęciach powinny zasięgnąć opinii lekarza na temat braku
przeciwwskazań medycznych do uczestniczenia w zajęciach. Uczestnicy zajęć narażeni są na
znaczny wysiłek fizyczny, wysokie natężenie i głośność dźwięku. Kursanci biorą udział w
zajęciach na własną odpowiedzialność.
24. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i majątku S.T PASSO – odpowiedzialność finansową ponosi
sprawca uszkodzenia.
25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione bez nadzoru i
za rzeczy pozostawione w szatni.
26. Wszelkie wnioski i zastrzeżenia proszę kierować drogą meilową pod adres:
info@studiopasso.pl
Regulamin obowiązuję od dnia: 03.11.2014r.

