Regulamin Studia Tańca FREE MIND
§1
1. Studio Tańca FREE MIND działa na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej.
2. Decyzja o zapisaniu się do grup, organizowanych przez Studio Tańca FREE MIND ( ST FM ) jest równoznaczna
z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014 do odwołania.
§2
Wszyscy członkowie Studia Tańca FREE MIND mają obowiązek :
1. Przestrzegania Regulaminu Studia Tańca FREE MIND.
2. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów.
3. Systematycznie wnosić opłaty za zajęcia zgodnie z ustaleniami oraz systematycznie uczestniczyć
w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem.
4. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za
niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym należy niezwłocznie powiadomić recepcję
Studia Tańca FREE MIND o nieobecności spowodowanej chorobą na adres e-mail: kontakt@studiotancafm.pl
i w możliwie najszybszym czasie okazać w recepcji lub instruktorowi stosowne zaświadczenie lekarskie. Jedynie
na jego podstawie pieniądze zostaną przesunięte na kolejny okres rozliczeniowy. W innych przypadkach,
nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
5. Powiadomić trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć,
a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić trenerowi lub instruktorowi.
6. Przed wejściem na salę taneczną zmienić obuwie ( na taneczne lub sportowe).
7. Każdy członek STFM wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Tańca FREE MIND
HONORATA KÓZKA w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.
§3
Członkowie Studia Tańca FREE MIND mają prawo;
1. Uczestniczyć w wyznaczonych, opłaconych zajęciach,
2. Brać aktywny udział w organizowaniu imprez studyjnych,
3. Zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące rozwoju Studia,
4. Ubiegać się o branie udziału w zajęciach indywidualnych,
5. Ubiegać się o branie udziału w zgrupowaniach i warsztatach organizowanych przez Studio Tańca,
§4
1. Członkiem Studia staje się osoba z chwilą uczestniczenia w zajęciach.
2. Zapisując się do grupy, organizowanej przez Studio Tańca FREE MIND uczestnik jest świadom swojego stanu
zdrowia oraz kondycji fizycznej.

3. Studio Tańca FREE MIND nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje uczestników, spowodowane
nieprzestrzeganiem programu ćwiczeń oraz uwag pracowników i instruktorów Studia Tańca.
4. Studio Tańca FREE MIND w trosce o bezpieczeństwo uczestników i pracowników posiada ubezpieczenie OC.
5. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym znajduje się sala taneczna
wykorzystywana przez Studio Tańca FREE MIND , Studio Tańca FREE MIND nie ponosi odpowiedzialności.
6. Na terenie obiektu, w którym znajduje się sala taneczna obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
7. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia oraz ciepłych
napojów.
8. Ze względu na komfort uczestników zajęć na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko
uczestnicy zajęć danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia oraz trener lub instruktor.
§5
1 .W trakcie zajęć zabrania się robienia zdjęć i filmów. Jedynymi osobami mogącymi wykonywać zdjęcia i filmy
oraz utrwalać zajęcia w każdy inny sposób są właściciele i instruktorzy Studia Tańca FREE MIND.
2. Wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez Studio mają zezwolenie na publikację zdjęć z wizerunkiem
właścicieli oraz członków należących do Studia Tańca FREE MIND.
3. Studio Tańca FREE MIND ma prawo wykorzystywać utwór opisany w § 5 lub jego części na wszystkich
znanych polach eksploatacji na terenie Polski i całego Świata. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane bez
ograniczeń co do ich natury, fotografie i filmy mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz mogą
być przerabiane i modyfikowane.
4. Członkowie Studia wyrażają nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na nieograniczone wykorzystanie
fotografii i filmów, na których się znajdują m.in. w celach promocyjno-reklamowych Studio Tańca FREE MIND
na terytorium Polski i całego Świata, we wszystkich znanych w chwili podpisania umowy polach eksploatacji,
bez żadnych ograniczeń co do ich natury, fotografie i filmy mogą być łączone z innymi fotografiami i
elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane.
5. Kopiowanie materiałów ze strony internetowej jest zabronione i możliwe wyłącznie za pisemną zgodą
Studia.
§6
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje niezwłoczne skreślenie z listy członków
Studia Tańca FREE MIND, jak również zawieszeniem danego członka w prawach tancerza na okres 6 miesięcy.
§7
Osoba rezygnująca z uczestnictwa w zajęciach Studia Tańca FREE MIND jest zobowiązana do do uregulowania
wszystkich zobowiązań wobec Studia oraz poinformowania o rezygnacji z zajęć instruktora prowadzącego
grupę lub biura Studia Tańca w dowolny sposób: osobiście, drogą smsową, telefonicznie (tel.535-836-836)
lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@studiotancafm.pl).
__________________________________________________________________________________________
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt!
tel. 535-836-836 / kontakt@studiotancafm.pl /www.stfm.pl

