
REGULAMIN uczestnictwa w kursach tańca Akademia Ruchu AKCENT Krzysztof Kozana 
 
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

a) Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kurach tańca Akademia Ruchu AKCENT Krzysztof Kozana (dalej: "Regulamin") 
określa warunki świadczenia usług przez firmę Akademia Ruchu AKCENT Krzysztof Kozana ul. Sierżanta Załogi 8/17, 
42-500 Będzin, nip:625-201-22-18, Regon:240477271 (zwanej dalej "Szkołą Tańca AKCENT" - skrót ST AKCENT) na 
rzecz Kursantów i zawarcia umowy miedzy Szkołą Tańca AKCENT i Kursantami. 

b) Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez ST AKCENT jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz 
akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz RODO . W przypadku gdy 
uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.  

c) Niezaznajomienie się z regulaminem nie zwalnia z zasad w nim obowiązujących. 

d) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz: palenia (wszystkich papierosów), spożywania alkoholu, spożywania substancji 

psychoaktywnych, substancji odurzających. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez ST AKCENT jest 
jednoznaczne z przyjęciem w/w informacji wiadomości. 

e) Na salach tanecznych obowiązuje zakaz: palenia (wszystkich papierosów), spożywania alkoholu, spożywania 
substancji psychoaktywnych i substancji odurzających, używania telefonów, nagrywania zajęć i robienia zdjęć chyba że 
instruktor wyrazi taką zgodę po wcześniejszej prośbie uczestnika 

f) Na sale taneczne wnosimy napoje wyłącznie w plastikowych, zakręcanych butelkach lub bidonach. Prosimy aby 
niepełnoletnim kursantom nie dawać napoi gazowanych oraz napojów energetycznych na zajęcia. 

g) podstawą uczestnictwa w zajęciach jest: 

 zapisanie dziecka na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy 

 wykupienie karnetu lub biletu na wybrany kurs nauki tańca zgodnie z cennikiem i harmonogramem zajęć na 
stronie organizatora 

 

2. ZAPISY NA ZAJĘCIA 

a) Na kurs tańca prowadzony przez ST AKCENT mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby 
małoletnie pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, 

b) Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się na stronie internetowej organizatora: www.taniec-akcent.pl (zakładka ZAPISY) 

c) Przyjęcie do grupy następuje poprzez wpis do listy uczestników grupy poprzez podanie imienia i nazwiska oraz 
telefonu, akceptacji regulaminu i RODO ST AKCENT oraz po dokonaniu wpłaty za bilet, opłata miesięczna. 

d) Bilet upoważnia do wstępu na jedne zajęcia wybranego kursu 

e) Opłata miesięczna upoważnia do wstępu na wszystkie zajęcia w miesiącu z wybranego kursu 

f) Na zajęcia przyjmujemy dzieci, które potrafią same korzystać z toalety bez pomocy osoby dorosłej (instruktor podczas 
zajęć nie wychodzi do toalety z uczestnikiem zajęć),jeśli dziecko potrzebuje pomocy to rodzic/opiekun musi być 
dostępny w poczekalni podczas zajęć. 

g) Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat. 

h) Kursant, który nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, jest usunięty z listy bez powiadamiania. 
ST AKCENT poinformuje Kursanta mailowo, lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu. 

 
3 OPŁATY 

a) Wpłaty za wejście jednorazowe w kwocie 30zł obowiązują tylko nowe dzieci, które pierwszy raz przychodzą na zajęcia 
(lub osoby które w ciągu roku przychodzą pierwszy raz na zajęcia). Pozostałe osoby płacą opłaty miesięczne 

b) Osoby z grup kontynuacyjnych obowiązkowo płacą opłaty miesięczne od września. Tylko opłacenie opłaty miesięcznej 
rezerwuje miejsce w grupie. Brak dokonanej opłaty miesięcznej  w danym miesiącu skutkuje usunięciem z listy 

c) Nowe osoby które zdecydują się na zajęcia w naszej szkole mają obowiązek wykupienia pełnego miesiąca od 
kolejnego miesiąca. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia/miesiące z grupy wykupionego karnetu.  

d) Zniżki -  25% na drugi kurs (25% dotyczy tańszego kursu lub kursu w tej samej cenie) - dotyczy tylko karnetów 

e) Zniżki dla rodzeństwa - rodzeństwu przysługuje zniżka 25% na zajęcia na drugie dziecko, 15% na trzecie dziecko. 
Zniżki dotyczą tańszego kursu lub kursu w tej samej cenie. Zniżki dotyczą tylko opłat miesięcznych. Zniżki nie łączą się 
- albo zniżka na drugi kurs albo na rodzeństwo. 10% zniżki na obóz taneczny (dla drugiego, trzeciego dziecka) 

 

 

4.  ODLICZENIA ZA ZAJECIA 
a)  Odliczenia za zajęcia są akceptowane tylko w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Inne przypadki  
nie podlegają odliczeniom 

b)  odliczenie wynosi tyle ile wychodzą jedne zajęcia podzielone przez ilość zajęć w danym miesiącu   



 
5. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA 

a) ST AKCENT powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie lub na Fanepage-
u FB lub w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca. 

b) Zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach: 

 zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia; 
(MINIMUM 10) 

 zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego 
kontynuacji. 

c) W przypadku rozwiązania grupy, zwracamy wpłacone opłaty, umożliwiamy przepisanie się do innej grupy, w której są 
miejsca lub proponujemy uczestnictwo w innych zajęciach. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej 
przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizujemy zastępstwo lub odrabiamy zajęcia w 
innym terminie. 

d) Zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach: 
 gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć; 

 braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora; 
 
6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
a) W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie 

następujących warunków technicznych: 
    -   posiadanie dostępu do sieci Internet 
    -   posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji; 
    -   posiadanie aktywnego konta e-mail. 
 

b) Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W  szczególności dostęp do 
Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych 
rozwiązań. 

c) Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: 
    a. naruszających dobre imię osób trzecich; 
    b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; 
    c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich; 
    d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; 
    e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. 

 
7. BEZPIECZEŃSTWO 

a) ST AKCENT nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy ST AKCENT. 

b) Uczestnik zajęć w ST AKCENT może ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 

d) Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić 
Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. 

e) z zajęć może zostać usunięty kursant, który: 

 jest pod wpływem; alkoholu, środków psychoaktywnych, środków odurzających 

 przejawia zachowania agresywne i według prowadzącego zagraża innym kursantom 

 ma objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar). Osoba zapisująca sie na kurs powinna skontrolować wcześniej 
swój stan zdrowia lub swojego dziecka/podopiecznego który bierze udział w zajęciach 

     Kursant, który zostanie usunięty z w/w powodów nie może starać sie o zwrot płatności ani nie może odrobić tych zajęć 

f) Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana. Dla bezpieczeństwa i 
komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju 
udziela instruktor lub recepcja. 

g) Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, szkoła nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na 
salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować 
recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję. 

 
8. OCHRONA PRYWATNOŚCI 

a) Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest ST AKCENT. Kursant wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez ST AKCENT  dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej 
chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje 
dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez ST AKCENT, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że 



wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi 
przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta. 

b) Kursant wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek ST 
AKCENT zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od ST AKCENT 
(Akademia Ruchu AKCENT Krzysztof Kozana ul. sierżanta Załogi 8/17, 42-500 Będzin, informacji handlowych drogą 
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. 
(Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

c) Równocześnie uczestnik zajęć i imprez organizowanych przez ST AKCENT podpisując regulamin wyraża zgodę na 
wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka zgodnie z art. 81. ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. z 2006r. Nr 80, poz. 631, z późn. Zm.). Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy oraz nagrania wykonane podczas zajęć, pokazów, szkoleń obozów tanecznych 
i innych imprez organizowanych przez St AKCENT mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych oraz na stronie 
internetowej, fanpage-u, Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej szkoły.. 

 
 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi ST AKCENT powstałe w wyniku 
jego działania lub dziecka działania. 

Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.  

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
10. Ochrona danych osobowych 

a) Kursant (lub przedstawiciel ustawowy Kursanta) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kursanta, 
zawartych w umowie o uczestnictwo w kursie tańca, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, 
dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Szkoły i przekazywania danych w tym zakresie innym 
podmiotom, zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   

b) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), Szkoła informuje, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Akademia Ruchu AKCENT Krzysztof  Kozana, prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą „Akademia Ruchu AKCENT Krzysztof Kozana” z siedzibą w Będzinie 42-500 ul. 
Sierżanta Załogi 8/17. 
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania niniejszej Umowy, w zakresie niezbędnym do 
wykonania tej Umowy, zakładania i zarządzania tzw. kontem kursanta, ewentualnej windykacji należności, obsługi 
reklamacji, płatności,  
3. Pana/i dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w postaci 
podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, 
prawnicze,  na podstawie odrębnie zawartych umów, w których wymienione podmioty zobowiązane są do 
zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. 
4. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego 
wynikającego z przepisów prawa. 
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to 
prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że 
przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji 
Umowy 

11. Umowa cywilnoprawna 

Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (dla nieletnich przedstawiciela ustawowego Kursanta) 

zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Akademia Ruchu AKCENT Krzysztof Kozana, a Kursantem (lub 

przedstawicielem ustawowym), regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, 

stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 



12. Odstąpienie od umowy 

a) Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową 

b) Szkoła zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego 

kursu 

c) W przypadku opłat ratalnych(miesięcznych) rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

13. REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie wraz z opisem 
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, 
a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. 

 
 


