KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
sezon taneczny 2021/22

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

………………………………………………………………
PESEL

……………………………………………………………………….
DATA URODZENIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES ZAMIESZKANIA

………………………………………………………………

…………………………………………………….…………

IMIĘ I NAZWISKO MATKI

IMIĘ I NAZWISKO OJCA

.

……………………………………………………………

……………………….………………..….………………….

NUMER TEL MATKI

NUMER TEL OJCA

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
ADRES MAILOWY
NAZWA GRUPY

ILOŚĆ GODZIN (w tygodniu)

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

…………………………………………………….

UMOWA
sezon taneczny 2021/22

&1
Umowa jest zawarta dnia………………. …...w Rybniku między Formini Anna Kiermaszek zwanym dalej Organizatorem,
a ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko opiekuna prawnego/ rodzica uczestnika zajęć)
zamieszkałą/ym ……………………………………………………………………………..(ulica, numer, kod pocztowy, miasto)
nr tel………………………………………..PESEL (osoby podpisującej umowę)......................................................zwaną/ym dalej
Zgłaszającym.
Imię i nazwisko uczestnika zajęć…………………………………………………………………………………

&2
Warunki uczestnictwa w zajęciach:
a) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu zajęć, zapoznanie się z nimi poświadcza podpisem Zgłaszający.
b) Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia konsekwencji
finansowych z uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek zajęć, zagraża ich realizacji
lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń
c) Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający
d) Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy zgłaszającego lub uczestnika.
e) warunkiem uczestnictwa w regularnych zajęciach (nie dotyczy wejściówek) jest podpisanie umowy,regulaminu i opłacenie
karnetu miesięcznego.

§3
Organizator nie odpowiada za należące do zgłaszającego uczestnika przedmioty zniszczone zagubiona lub skradzione
podczas trwania zajęć.

§4.
Wpłaty:
a) Opłata wynosi:
OFERTA STANDARDOWA
1x 45-60 min

95 zł

1x 90 min

120 zł

2x 60 min

145 zł

2x 90 min

185 zł

3x 60 min

200 zł

3x 90 min

220 zł

OFERTA VIP
4x 60 min i więcej

250 zł

*prosimy o zaznaczenie karnetu
OFERTA PROMOCYJNA
KARNET+KARNET

-20zł

KARNET+KARNET+KARNET

-25 zł

Lekcja indywidualna

100 zł/ 1x 60 min

*prosimy o zaznaczenie, jeśli dotyczy

b) Zgłaszający zobowiązuje się do opłacania karnetu zgodnie z cennikiem i ilością godzin, na które uczęszcza dziecko na
konto: 29 1050 1344 1000 0097 3854 9220 do 15 dnia każdego miesiąca poza miesiącami wakacyjnymi (lipiec,
sierpień).Ilość godzin sprawdzana jest przez prowadzących zajęcia oraz recepcję.

§5.
Rezygnację z zajęć:
a) Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy.
b) Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika z zajęć jedynie w formie pisemnej (mail lub forma papierowa),
informacja wysłana SMSem lub ustna nie jest wystarczająca.

c) Jeżeli zajęcia zostaną zawieszone z powodu pandemii organizator anuluje potrzebę wypowiedzenia umowy. W
przypadku zawieszenia zajęć przed 15 dniem miesiąca Zgłaszający winien opłacić połowę kwoty karnetu, natomiast
jeśli taka sytuacja nastanie po 15 dniu miesiąca należy uiścić pełną opłatę.
§7.
Realizacja zajęć:
a) Organizator zobowiązuje się do pełnego realizowania programu zajęć, postara się dostosować program do poziomu
umiejętności dzieci, jednocześnie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w grupach w trakcie trwania roku szkolnego ze
względu na poziom i indywidualne potrzeby uczestników, oraz z powodu przyczyn niezależnych takich jak: nieodpowiedni
strój uczestnika, stan zdrowia.

b) Organizator dba o higienę, bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie dzieci w trakcie trwania zajęć. Poza godzinami
zajęć uczestnicy pozostają pod opieką rodzica/prawnego opiekuna. Obowiązują wewnętrzne wytyczne sanitarne, które
rodzic/opiekun otrzymuje do podpisu wraz z regulaminem i umową.Podpisanie umowy jest jednoznaczne z deklaracją
przestrzegania wytycznych sanitarnych
c) Zajęcia, które nie odbyły się z winy Organizatora zostaną odrobione.
d) Zajęcia, które wypadają w terminach ustawowo wolnych od zajęć edukacyjnych i/lub pracy przepadają (np. Wielki
Czwartek, Wielki Piątek, bożonarodzeniowa przerwa świąteczna, długie weekendy). Organizator nie będzie wyznaczał
terminów do odrabiania zajęć, chyba, że instruktor ustali inaczej.
e) Uczestnik zajęć/rodzic/opiekun przed zajęciami musi zgłosić swoją obecność w recepcji dance4Kids w celu zmierzenie
temperatury ciała i potwierdzenia udziału w danych zajęciach.
&8.
Nieobecność na zajęciach:
a) Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia Zgłaszającego z uiszczenia opłaty za karnet.
b) W razie nieobecności uczestnika na zajęciach dopuszcza się odrobienie zajęć najpóźniej do zakończenia kolejnego
miesiąca (PRZYKŁAD: Nieobecność z powodu choroby we wrześniu można odrobić do końca października). Maksymalnie
można odrobić dwie nieobecności w danym miesiącu na innych zajęciach niż wynika z opłaconego karnetu. Chęć odrabiania
zajęć należy zgłosić w recepcji przed pojawieniem się na zajęciach.
&9.
Prawa autorskie:
a) Organizator jest właścicielem choreografii tanecznych powstałych podczas zajęć.
a) Zabrania się nagrywania zajęć oraz choreografii tanecznych.
b) Zabrania się wykorzystywania choreografii tanecznych będących własnością Organizatora, oraz Instruktorów bez ich
wiedzy i zgody (w tym także wystawiania choreografii opanowanych na zajęciach na konkursach i przedstawieniach
szkolnych bez zgody autora).
………………………………………………………………….
Data, podpis Zgłaszającego

Polityka prywatności (RODO):
a)

b)

c)
d)

Organizator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza zgłaszający do przetwarzania
celem realizacji świadczenia usługi prowadzenia zajęć tanecznych i edukacyjnych w zakresie danych
osobowych podanych w umowie.
Organizator uprawniony jest do przechowywania danych przez okres pięciu lat zgodnie z obowiązkiem
nałożonym przez stosowną ustawę, po tym czasie dane uczestnika i zgłaszającego zostaną usunięte ze
wszystkich baz organizatora.
Organizator deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązane są do zachowania poufności.
Organizator deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem,
modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych
przechowywanych, lub w inny sposób przetwarzanych, oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych (integralność i
poufność).
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych:
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę na
nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka dla potrzeb organizacji zajęć
edukacyjnych i tanecznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie
do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwów lub prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………………………………………….
Data, podpis Zgłaszającego

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/
córki zarejestrowanych podczas zajęć realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 w mediach
społecznościowych, profilu facebookowym, oraz na stronach internetowych organizatora. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu
promocji zajęć realizowanych przez firmę Formini Anna Kiermaszek .

………………………………………………………………….
Data, podpis Zgłaszającego

