
Regulamin Szkoły Tańca Perfect Show

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  kursach  tanecznych  w  Szkole  Tańca  Perfect  Show  jest
akceptacja  wszystkich  punktów  poniższego  regulaminu  i  zobowiązanie  się  do  ich
przestrzegania. 

2. Zapisując  się  na  kursy  tańca  w  Szkole  Tańca  Perfect  Show,  uczestnik  jest  świadomy
własnego stanu zdrowia oraz  kondycji  fizycznej,  a  w zajęciach bierze udział  na własną
odpowiedzialność. Szkoła Tańca  Perfect Show nie zapewnia Ubezpieczenia od Następstw
Nieszczęśliwych  Wypadków.  Uczestnik  deklaruje,  że  nie  będzie  rościł  sobie  prawa  do
odszkodowania  w  przypadku  doznania  kontuzji  na  terenie  Szkoły  Tańca  Perfect  Show.
Uczestnik składa taką deklarację, poprzez podpisanie oświadczenia znajomości i akceptacji
regulaminu. 

3. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w kursach tańca i wszystkich innych wydarzeniach
organizowanych  przez  Szkołę  Tańca  Perfect  Show  wyrażają  zgodę  na  rejestrowanie  
i  publikację  materiałów  ze  swoim  wizerunkiem  w  mediach  społecznościowych  Szkoły
Tańca Perfect Show w celach promocyjnych.

4. Kursant zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca Perfect Show.
Zgodnie z rozporządzeniem RODO informacje na temat przetwarzanych danych dostępne są
w  linku:  https://perfectshow.pl/oferta/kursy-tanca/ (pod  cennikiem  zajęć)  oraz  w  szatni
Szkoły Tańca Perfect Show.

§ 2 Postanowienia szczegółowe

1. Warunkiem uczestnictwa w kursach tańca jest wykupienie jednorazowego kursu lub karnetu
i każdorazowe okazywanie karnetu do podpisu przed zajęciami.

2. Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba/osoby, na której/na których
imię i nazwisko został on zakupiony. 

3. W przypadku zajęć indywidualnych solo i w parach w razie nieobecności na zajęciach bez
wcześniejszego  odwołania  lub  w  przypadku  odwołania  w  dniu  zajęć,  Kursant  jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia, na których się nie stawił lub w przypadku
karnetu – wykorzystania jednego wejścia z pakietu. Istnieje możliwość przełożenia zajęć na
inny  termin,  w  przypadku  poinformowania  Szkoły  Tańca  Perfect  Show  osobiście  lub
telefonicznie  nie  później  niż  1  dzień  przed  umówionym  terminem.  
W przypadku braku I wpłaty przed pierwszymi zajęciami oraz braku kontaktu ze Szkołą
Tańca  Perfect  Show, szkoła zastrzega sobie  prawo do wykreślenia  kursanta z  zapisnych
wcześniej  terminów  lekcji.    Ważność  karnetu:
- 4 lekcje – 2 miesiące od daty zakupu,
- 6 lekcji – 3 miesiące od daty zakupu,
- 10 lekcji – 4 miesiące od daty zakupu. 
* Wyjątek stanowią pary młode przychodzące na indywidualne zajęcia z pierwszego tańca –
karnet ważny jest od daty zakupy do podanej przy zakupie karnetu daty ślubu.

4. W przypadku kursów grupowych karnet  na 4 lekcje  ważny jest  5  tygodni.  Nieobecność
kursanta jest równoznaczna z wykorzystaniem lekcji. Kursant może jednorazowo odrobić
zajęcia w kolejnym tygodniu lub na innych zajęciach prowadzonych w Szkole Tańca Perfect
Show  po  uprzednim  poinformowaniu  pod  warunkiem,  że  jego  karnet  nie  stracił  daty
ważności.

https://perfectshow.pl/oferta/lekcje-tanca/


5. Szkoła  zastrzega  sobie  prawo  do  poprowadzenia  lekcji  przez  innego  instruktora
(zorganizowania zastępstwa),  w wyjątkowych sytuacjach,  o czym poinformuje wcześniej
kursanta.

6. Nie honorujemy zwrotów karnetów. 
7. Płatności za kursy tańca można dokonać w siedzibie szkoły tańca Perfect Show- gotówką

lub na minimum 2 dni przed zajęciami – przelewem.
8. Szkoła informuje, że przedmiotem usługi jest przekazywanie Kursantom wiedzy na temat

tańca oraz warsztat taneczny - nauka figur tanecznych i techniki tańca. Muzyka obecna  
w trakcie  przebywania Kursanta na terenie  Szkoły Tańca  Perfect  Show jest  na  osobisty
użytek instruktora.  Kursant deklaruje, że obecność muzyki lub jej brak nie ma wpływu  
na  zakup  karnetu  przez  Kursanta.  Uczestnik  składa  taką  deklarację,  poprzez  podpisanie
oświadczenia  znajomości  i  akceptacji  regulaminu.

§ 3 Opłaty

1. Wysokość opłat za kursy tańca podana jest w Cenniku Szkoły Tańca Perfect Show.
2. Wysokość opłat może ulec zmianie. 

 § 4 Zasady obowiązujące w siedzibie szkoły tańca Perfect Show

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się kursy tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia 
tytoniu oraz spożywania alkoholu. 

2. Kursant nie może być pod wpływem alkoholu. W takim przypadku instruktor ma prawo
wyprosić uczestnika z budynku, a zajęcia te traktowane są jako wykorzystane. 

3. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym zmienionym obuwiu.
4. W wyjątkowych przypadkach szkoła tańca Perfect Show zastrzega sobie prawo do zmiany

terminu  kursu  tańca,  odwołania  terminu  lub  zorganizowania  zastępstwa  za  instruktora.
Szkoła tańca Perfect   Show zobowiązuje się do poinformowania Kursanta osobiście  lub
telefonicznie o zaistniałej sytuacji. 

5. Kursanci proszeni są o poszanowanie mienia należącego do szkoły tańca Perfect Show  
i  zobowiązani  do  pełnej  rekompensaty  strat  materialnych,  wynikłych  z  niewłaściwego  
zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. 

6. Kursanci  proszeni  są  o  zabieranie  na  salę  rzeczy  wartościowych  lub  zamknięcie  ich  
w szafce (klucz dostępny za kaucją 10zł w recepcji). Szkoła dochowa wszelkiej staranności,
aby rzeczy pozostawione  były  jak  najlepiej  zabezpieczone,  natomiast  nie  bierze  za  nie
odpowiedzialności. Podpisując regulamin Kursant deklaruje, że nie będzie rościł sobie praw
do odszkodowania za utracone lub uszkodzone przedmioty. Kursant składa taką deklarację,
poprzez podpisanie oświadczenia znajomości i akceptacji regulaminu.


