
 
REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH W SZKOLE TAŃCA DANCE4KIDS 

 
 
 
I. Postanowienia ogólne: 
1. Lekcje odbywają się w Rybniku przy ul. Chrobrego 25a 
2. Podstawowym celem działania grup jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, popularyzowanie 
tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania czasu oraz integrowanie młodzieży i 
dzieci poprzez taniec. 
3. Grupy zaawansowane reprezentują Dance4Kids na konkursach i przeglądach tanecznych.  
 
II. Prawa i obowiązki Dance4Kids: 
1. Dance4Kids zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę, sprzęt muzyczny i wykwalifikowaną 
kadrę instruktorską. 
2. Dance4Kids zobowiązany jest informować uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie 
zajęć tanecznych i/lub na tablicy ogłoszeń. 
3. Dance4Kids zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników oraz 
możliwość zmiany wysokości odpłatności w ciągu roku. 
4. Dance4Kids zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i nie ponosi odpowiedzialności za 
nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika. 
5. Dance4Kids zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa dla instruktora w razie choroby 
lub urlopu. 
6. Dance4Kids zobowiązuje się do promowania zespołów w środowisku tanecznym poprzez 
zgłaszanie ich do udziału w konkursach i przeglądach tanecznych.  
7. Wszelkie sprawy związane z działaniem grupy należy kierować do instruktora lub  
do recepcji. 
8. W celach promocyjnych Dance4Kids możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, konkursów 
tanecznych i pokazów, w których uczestnik bierze udział, na podstawie pisemnej zgody uczestnika 
lub w przypadku osoby niepełnoletniej prawnego opiekuna. 
9. Trenerzy Dance4Kids mają prawo zasugerować uczestnikowi zmianę zespołu ze względu na 
umiejętności uczestnika.  
 
III. Korzystanie z sal tanecznych: 
1.Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać w salach tanecznych podczas nieobecności trenera 
lub osoby upoważnionej. 
2. Rodzice nie mogą wchodzić w sale taneczne w trakcie trwania zajęć ani przebywać w salach 
samodzielnie z tancerzem. 
3. Dance4Kids nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne wejście do sali uczestnika zajęć bez 
zgody trenera lub recepcji lub innej osoby odpowiedzialnej za salę (np. podczas zmian grup lub 
przerw). 
4.Uczestnik wchodzi do sali tanecznej wraz z trenerem na odpowiednią godzinę przypisaną do jego 
zajęć. 
5. W sali obowiązuje zmienne obuwie taneczne lub inne z przeznaczeniem do tańca.  
6.Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Dance4Kids, każdy klient 
zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do 
wybranego rodzaju zajęć.Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora 
prowadzącego grupę lub od obsługi recepcji. 
7.Zabrania się wnoszenia jedzenia do sal tanecznych.  
8.Trener odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po tym czasie 
tancerz ma obowiązek opuścić salę taneczną lub powinien zostać odebrany przez rodzica. 



9. Szkody jakie powstaną w sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa sam uczestnik lub prawny 
opiekun uczestnika. Dotyczy to także wszystkich przyrządów dostępnych na sali, w tym podłogi 
tanecznej i innych. 
10. Obowiązuje zakaz uczestniczenia w treningach w makijażu i biżuterii dla dzieci i młodzieży do 18 
roku życia. 
 
 
IV. Postanowienia końcowe: 
1.Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie 
pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią. 
W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów. 
2. Osoby, które nie zastosują się do powyższego regulaminu lub ich zachowanie będzie 
przeszkadzało pozostałym uczestnikom kursu mogą zostać wyproszone z zajęć. 
3.Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody managera jest zabronione 
4.Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem reguluje, w porozumieniu  
z Właścicielem, instruktor grupy. 
5. Uzupełnieniem regulaminu jest dokument “Wytyczne sanitarne”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …...………………………………………………… 
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


