
Regulamin – Studio Tańca Prodance

§1. Postanowienia ogólne.

1. "Studio Tańca Prodance" (dalej zwane STP) świadczy usługi związane z organizacją 
kursów, pokazów i szkoleń tanecznych. STP jest marką legalnie działającej firmy 
Magdalena Wieteszka Prodance z siedzibą w Warszawie o numerze NIP 7010058513.

§2. Polityka prywatności.

1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Wieteszka Prodance, z siedzibą w:   
02-342 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 1/5 lok. 5. Z administratorem można skontaktować się 
pod adresem e-mail: info@studiotanca.net lub listownie na powyższy adres.

2. Udostępnione nam dane osobowe, przetwarzane będą w celu prawidłowego świadczenia 
usług, wykonywania czynności wynikających z zawartych i obowiązujących umów, do 
kontaktu i identyfikacji klienta indywidualnego lub firmy, w celach rozliczeniowych w tym 
cele podatkowe i rachunkowe oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Kontaktując się z 
nami w ramach działalności gospodarczej, udostępniane dane są przekazywane w sposób 
dobrowolny, przy czym brak ich podania może skutkować brakiem możliwości 
prawidłowego świadczenia usług lub możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz 
niemożnością realizacji przysługujących praw.

3. Państwa dane będą przetwarzane przez okres do zakończenia świadczenia usług lub 
zakończenia czasu umowy, a po tym czasie w innych, ogólnie obowiązującym prawie 
celach.

4. W celu prawidłowego świadczenia usług, wykonywania czynności wynikających z 
zawartych i obowiązujących umów oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów świadczących usługi księgowe, 
bankowe, prawne, administracyjne oraz utrzymania poczty internetowej.

5. Przysługujące Państwu prawo związane z przetwarzaniem danych osobowych to: prawo 
dostępu do danych, prawo do sprostowania lub zaktualizowania danych, prawo żądania 
usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.



§3. Organizacja kursów grupowych.

1. Osoba korzystająca z naszych usług jest zobowiązana jest do uprzedniego zapoznania się z 
regulaminem i akceptacją jego treści, a w razie wątpliwości co do jego treści do kontaktu z 
STP.

2. Wszelkie informacje na temat oferty i cen obowiązujących w STP zamieszczone są na 
portalu www.studiotanca.net lub dostępne są po numerem telefonu 606-755-704. Zniżki i 
promocje nie łączą się. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów 
publikowanych na stronie www.studiotanca.net bez zgody jej autora.

3. STP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

4. Uczestnik zajęć grupowych poprzez akceptację regulaminu oświadcza, iż nie posiada 
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu i rekreacji. STP zaleca zasięgnięcia porady
lekarskiej przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach.

5. Uczestnikiem zajęć w STP może zostać osoba, która przestrzega niniejszego regulaminu, 
posiada uiszczoną opłatę za dane zajęcia zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie 
internetowej STP oraz regulaminem płatności za kursy grupowe.

6. Osoby nie przestrzegające regulaminu, mogą zostać usunięte z listy uczestników zajęć, co 
równoznaczne jest z rezygnacją z zajęć przez uczestnika. Na sali, podczas trwania danych 
zajęć mogą przebywać tylko i wyłącznie uczestnicy tych zajęć z listy kursu oraz instruktor 
lub pracownik STP.

7. STP nie ubezpiecza uczestników zajęć grupowych od nieszczęśliwych wypadków i nie 
ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe bez winy STP i osób działających z jego 
upoważnienia. STP nie ponosi także odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe 
wypadki uczestników zajęć.

8. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody materialne STP 
powstałe z jego winy.

9. Na terenie STP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz 
innych środków odurzających. Uczestnik u którego zostanie stwierdzone przebywanie pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zostanie natychmiastowo usunięty z 
sali.

10. Przed wejściem na zajęcia STP obowiązuje nakaz zmiany obuwia na sportowe lub 
specjalistyczne – taneczne.



11. Podczas zajęć STP oraz na terenie STP obowiązuje całkowity zakaz nagrywania plików 
video oraz robienia zdjęć.

12. Za zachowanie agresywne, wulgarne i przeszkadzające instruktorowi lub innym 
uczestnikom kursu, kursant może zostać usunięty z sali i obiektu prowadzenia zajęć, a także 
może na stałe zostać usunięty z listy kursu i otrzymać zakaz korzystania ze wszystkich usług
STP.

13. STP nie odpowiada za przedmioty nieprawidłowo zabezpieczone lub pozostawione w innym
miejscu niż do tego przeznaczone, na terenie obiektu w którym prowadzone są zajęcia. 
Kursant ma prawo zabrać je ze sobą na salę. W przypadku kradzieży, uczestnik powinien 
poinformować instruktora lub pracownika STP niezwłocznie, aby mógł on wezwać policję.

§4. Zapisy na kursy grupowe, zastępstwa i odwoływanie zajęć.

 

1. Zapisu na dowolny, grupowy kurs tańca można dokonać telefonicznie lub mailem, 
najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kursu. Istnieje możliwość zapisania się na 
listę tuż przed pierwszymi zajęciami rozpoczynającymi kurs u instruktora lub pracownika 
STP jeśli dostępne są wolne miejsca. Aby dołączyć do istniejącego kursu, należy wcześniej 
poinformować STP telefonicznie lub mailem na co najmniej 24 godziny przed zajęciami.

2. Liczba miejsc na kursach grupowych jest ograniczona i określa ją STP w zależności od 
terminu, poziomu grupy i lokalizacji.

3. Wpis na listę kursantów dokonywany jest dopiero po otrzymaniu wpłaty, a o rezerwacji 
miejsc decyduje kolejność zgłoszenia. Osoby, które zgłosiły się na kurs, a nie dokonały 
wpłaty do terminu rozpoczęcia kursu zostaną usunięte z listy.

4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, STP zastrzega sobie prawo do rozwiązania 
kursu, przełożenia daty jego otwarcia, zmiany dnia, godziny oraz lokalizacji zajęć, a także 
STP zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego dany kurs, o czym 
uczestnicy zostaną bezzwłocznie poinformowani.

5. STP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodów losowych, nie zależnych od STP,
o czym uczestnicy zostaną bezzwłocznie poinformowani.

6. STP poinformuje każdego uczestnika z listy kursu o ewentualnym odwołaniu zajęć 
telefonicznie lub mailem najszybciej jak będzie to możliwe i wiadome.

 



§5. Płatności, zwroty i reklamacje.

 

1. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od rodzaju kursu i lokalizacji.

2. Możliwe są dwie formy opłat za zajęcia:

- opłata za pojedyncze zajęcia, tylko gotówką u instruktora lub pracownika STP, uiszczana 
przed zajęciami,

- opłata karnetowa obejmująca pakiet trzech (kursy intensywne, warsztaty) lub czterech 
(kursy regularne) zajęć dla danego kursu - opłata karnetowa musi być opłacona gotówką, tuż
przed rozpoczęciem kursu u instruktora lub pracownika STP. Opłata karnetowa jest imienna 
i przypisana tylko do danej osoby i nie ma możliwości odstąpienia karnetu żadnej innej 
osobie.

3. Wysokość aktualnych opłat za zajęcia znajduje się w dziale cennik na stronie STP 
(www.studiotanca.net), opłaty za kursy grupowe podane są dla jednej osoby i są cenami 
brutto. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zgłosić ten fakt pracownikowi STP telefonicznie 
lub mailem, najpóźniej 24 godziny przed dokonaniem wpłaty.

4. Zgłoszenie nieobecności na kursie (w przypadku opłaty karnetowej) musi nastąpić co 
najmniej 24 godziny przed zajęciami w formie telefonicznej (rozmowa lub sms).

5. W przypadku zamknięcia kursu lub rozwiązania umowy przed wykorzystaniem przez 
uczestnika opłaty karnetowej (np. dwa z czterech zajęć), możliwe jest przeniesienie 
pozostałych opłat na inne zajęcia lub zwrot gotówkowy u instruktora lub pracownika STP.

 

6. Wszelkie reklamacje, odnoszące się do kursów grupowych, należy składać niezwłocznie, 
pisemnie w formie podania, u instruktora lub pracownika STP lub na adres 
info@studiotanca.net.

7. W sprawach nie uregulowanych regulaminem, stosuje się przepisy prawa cywilnego lub 
indywidualnie skonstruowane w porozumieniu z uczestnikiem warunki świadczenia usług.


