Regulamin warsztatów
w Szkole Tańca No Limits z dnia 01.06.2016
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Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w zajęciach w formie warsztatów organizowanych przez No Limits
Barbara Opiełka z siedzibą we Wrocławiu (50-077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 NIP: 8971806678 (dalej: „Szkoła
Tańca No Limits” lub „Szkoła”).
Wysokość opłat za zajęcia określona jest w formularzu zapisu na dany kurs na stronie: http://nolimits.art.pl/zapisy
Na zajęciach warsztatowych nie honorujemy kart sportowych. Wynika to z regulaminów poszczególnych
partnerów.
Zapisy na zajęcia możliwe są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, zarówno na recepcji jak i samodzielnie
przez Internet. Formularze znajdują się na stronie internetowej http://nolimits.art.pl/zapisy.
Osoba zainteresowana zapisaniem się na zajęcia jest obowiązana do podania następujących danych: imię,
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
Informację o zakwalifikowaniu się na listę rezerwową zainteresowany otrzyma mailowo maksymalnie 48h po
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Osoba zainteresowana staje się uczestnikiem wybranego kursu jeśli nie otrzymała w ciągu 48h informacji o
zakwalifikowaniu się na listę rezerwową oraz dokonała wymaganej opłaty, zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa
(patrz pkt. 2).
Uczestnik kursu obowiązany jest do aktualizacji danych wymaganych zgodnie z pkt 5 niniejszego regulaminu.
Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona (obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz odpowiedni poziom umiejętności
kursanta).
Czas zajęć jest zmienny, podany w programie zamieszczonym w odpowiadającym formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia mogą się przedłużyć do 30 minut po planowanej godzinie zakończenia.
Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie jego
trwania.
Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do odwołania planowanych warsztatów. W takim przypadku całość
wpłat za dane warsztaty jest zwracana uczestnikom.
Uczestnik ma prawo przenieść wpłatę na inne warsztaty (lub w innym terminie) maksymalnie 3 dni przed
planowaną datą startu warsztatów. Po tym terminie zarówno w przypadku rezygnacji z warsztatów lub
nieobecności w dniu warsztatów wpłaty nie są zwracane uczestnikowi.
Uczestnik kursu (dalej także jako: kursant) oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej,
oraz posiada aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych i zajęć tanecznych i w
związku z tym uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca No Limits na własną odpowiedzialność.
Szkoła Tańca No Limits nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z uczestnictwem w zajęciach,
które nie wynikają z jej zaniedbań.

15. Przed zajęciami zależy zgłaszać wszelkie kontuzje, urazy.
16. Na terenie Szkoły Tańca No Limits obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. Osoby będące pod
wpływem środków odurzających, mogą zostać wyproszone z zajęć.
17. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, z uwzględnieniem czasu na formalności na recepcji Szkoły.
18. Kursant Szkoły Tańca No Limits powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia zgłosić się na recepcję celem
zakupu biletu, okazania karnetu lub użycia karty sportowej.
19. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy kursu i pracownicy Szkoły. Osoby, które nie biorą
udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Postanowienie
nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości.
20. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą instruktora
prowadzącego zajęcia.
21. Na zajęciach (wszystkich poza Pole Dance) należy ćwiczyć w czystym obuwiu zmiennym (baletki, trampki itp.) lub
w butach tanecznych. Wchodzenie na sale taneczne w butach z metalowymi flekami oraz czarnymi podeszwami
zostawiającymi ślady jest niedozwolone.
22. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest pozostawić porządek na swoim miejscu ćwiczeń (wyrzucić kubeczek, zabrać
swoje rzeczy).
23. Instruktor ma prawo wyprosić kursanta z zajęć, gdy nie przestrzega regulaminu, przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
lub gdy zachowanie naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali.
24. Szkoła Tańca No Limits nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Szkoły.
25. Szkoła Tańca No Limits nie zapewnia zamykanych szafek dla każdego kursanta. Cenne rzeczy można wziąć ze sobą
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na salę taneczną i położyć w wyznaczonym do tego miejscu.
Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20zł.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia (lustra, elewacje
ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkoła Tańca No Limits ma prawo zorganizować zastępstwo lub odwołać
zajęcia. W razie ich odwołania osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub ważność karnetu zostanie
przedłużona o kolejny tydzień. Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć w razie
nieobecności tylko jednego z instruktorów prowadzących dane zajęcia.
Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia obiektu w całości lub części w związku z
naprawami, konserwacją itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
30. Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualną wersję można znaleźć na stronie:
http://nolimits.art.pl/regulaminwarsztaty.pdf oraz na recepcji Szkoły.
31. Każda osoba korzystająca z zajęć w Szkole Tańca No Limits akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
32. W przypadku niepełnoletnich kursantów, niniejszy regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.
33. Wszelkie odpowiedzi dotyczące terminów, wpłat, programu itp. udzielane są pod numerem telefonu: +48 726
585 726, mailowo pod adresem: info@nolimits.art.pl oraz na recepcji Szkoły Tańca No Limits.
34. Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania
uzyskanego materiału na potrzeby relacji na stronie www i fanpage’u szkoły.
35. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Szkołę Tańca No Limits w celach informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

