
Regulamin ST AKCENT Będzin - grupy sportowe 

H,G,F,E,D,C,B,A 
 

1. Na sali obowiązuje obuwie zmienne: taneczne lub sportowe. 
 

2. Każdy członek ST powinien dbać o czystość i porządek na terenie ST. 
 

3. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dziecko na terenie ST lub innej wynajmowanej sali, 
gdzie odbywają się zajęcia wszelkie koszty napraw pokrywają rodzice dziecka, które dokonało 
zniszczenia. 
 

4. ST AKCENT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
 

5. ST nie ponosi odpowiedzialności za skradzione rzeczy. Prosimy dzieci oraz dorosłych o 
zabieranie cennych rzeczy ze sobą na salę. 
 

6. O startach na turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych decydują wyłącznie trenerzy. 
 

7. Ze względu na dobro dzieci, trenerzy zastrzegają sobie prawo do zamiany w parach,  jeżeli 
współpartnerzy nie pasują do siebie fizycznie lub poziomem umiejętności tanecznych. 
 

8. W ST obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć podczas zajęć. Chyba że trener wyrazi zgodę 
po wcześniejszym zapytaniu przez tancerza. 
 

9. Stroje taneczne, w których tancerze chcą wystąpić na turniejach ogólnopolskich i 
międzynarodowych zatwierdza trener. Bez akceptacji trenera tancerz może zostać wycofany z 
turnieju.  
 

10. Tancerze zobowiązani są do szkolenia się wyłącznie u trenerów klubowych  oraz szkoleniowców 
współpracujących z ST AKCENT. 
 

11. W terminie, gdy odbywa się szkolenie pary nie mogą brać udziału w turniejach tanecznych, 
ewentualnie za zgodę trenera. 
 

12. Aby wziąć lekcje prywatną ze szkoleniowcem należy obowiązkowo brać udział również w 
szkoleniu grupowym ze szkoleniowcem. 
 

13. W nagłym przypadku (choroby lub innym), lekcje indywidualne można przełożyć zgłaszając ten 
fakt najpóźniej do godz. 9.00 rano w dniu w którym ma odbyć się lekcja. 
 

14. Każdy uczestnik zajęć sportowych ma obowiązek uczestniczyć  w obozie letnim organizowanym 
przez ST AKCENT. Obóz zimowy jest obozem dodatkowym. 
 

15. Każdy z tancerzy ma obowiązek dbać o swoje ciało ponieważ jest to jego narzędzie które 
podczas turnieju również podlega ocenie . 
 

16. Każdy z tancerzy który tańczy standard lub kombinację tańców ma mieć krótkie włosy. 
 

17. Dziewczyny mają mieć obowiązkowo długie włosy z których da się upiąć koka. 
 

18. Podczas treningów, roztańczeń i lekcji każdy z tancerzy ma obowiązek trenować w butach 
turniejowych. Z  tzw. ,,ćwiczków,, korzystamy tylko i wyłącznie jeśli tancerz ma kontuzję lub jeśli 
zgodę wyrazi trener po wcześniejszym zapytaniu go. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


