Regulamin
uczestnictwa w zajęciach tanecznych
w Zespole Tanecznym 3Dance
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki zawarcia
umowy i uczestnictwa w zajęciach tanecznych Zespołu Tanecznego 3Dance.
I.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin został opracowany i obowiązuje w przypadku wszelkich zajęć
tanecznych (zwanych dalej „Zajęciami”) organizowanych przez Zespól Taneczny 3Dance
(zwany dalej „Zespołem”) prowadzony przez: Agnieszkę Karbowską, Zbigniewa
Karbowskiego i Martę Klaczyńską prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod
firmą:

Zespól Taneczny 3Dance spółka cywilna – zwaną dalej „Organizatorem”
ul. Modrzewiowa 17F
55-093 Kiełczów
NIP: 8961575438
REGON: 369310230
e-mail: zespol3dance@gmail.com
strona internetowa: www.3dance.net.pl
tel. _________________
2.

W Zajęciach może uczestniczyć każda osoba fizyczna po ukończeniu 3 roku życia, która
została zakwalifikowana przez Organizatora do uczestnictwa w Zajęciach i zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu zawarła umowę na uczestnictwo w Zajęciach
(zwaną dalej „Uczestnikiem”).
3. Złożenie deklaracji uczestnictwa w Zajęciach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości
oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, który stanowi część
składową umowy na uczestnictwo w Zajęciach. W przypadku Uczestnika, który jest osobą
niepełnoletnia zawarcie umowy na uczestnictwo w zajęciach wymaga działania jej opiekuna
prawnego.
4. Zajęcia prowadzone są w grupach uzależnionych od wieku Uczestnika, a zakwalifikowanie
do danej grupy dokonuje Organizator przy przyjęciu deklaracji uczestnictwa.
5. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
-3D Kids 1
-3D Kids 2
-3D 1
-3D 2
-3D 3
-3D 4
-3D 5
-3D 6
-3D 7
-3D 8
-MamaDad

6.

Zajęcia odbywają się w okresie trwania roku szkolnego, tj. od miesiąca września do miesiąca
czerwca roku następnego – zwanego dalej „Sezonem”, w wymiarze średnio dwóch Zajęć
tygodniowa trwających 1 godzinę, z wyłączeniem okresu przerw szkolnych oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.
1

7.

Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych: _Disco Dance, Hip Hop, Jazz i prowadzone są
przez wykwalifikowanych instruktorów, których zapewnia Organizator (zwanych dalej
„Instruktorami”).
8. Szczegółowy terminarz Zajęć z podziałem na grupy, bloki tematyczne, przydzielonych
Instruktorów oraz miejscem przeprowadzenia zajęć (zwany dalej „Grafikiem”) ustalany
jest przez Organizatora na dany rok i podawany jest do wiadomości Uczestników na stronie
internetowej Organizatora: www.3dance.net.pl. oraz przy złożeniu deklaracji uczestnictwa
na dany Sezon.
9. Wszelkie stałe zmiany w Grafiku Organizator zobowiązany jest podać do wiadomości
Uczestników na stronie internetowej Organizatora: www.3dance.net.pl. oraz na koncie
Uczestnika z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
10. W przypadkach niezależnych od Organizatora lub w przypadkach losowych dotyczących
Instruktora, a które uniemożliwiają przeprowadzenie jednostkowych Zajęć zgodnie z
Grafikiem, Organizator zobowiązuje się do ich przeprowadzenie w innym czasie lub
miejscu, po konsultacji z Uczestnikami lub ich opiekunami prawnymi, o czym niezwłocznie
poinformuje Uczestników na stronie internetowej Organizatora: www.3dance.net.pl. oraz
na Koncie Uczestnika.
11. Postanowienia ust. 10 mają zastosowanie w szczególności w następujących przypadkach:
a) choroby Instruktora,
b) nieprzewidywane i niezależne od Organizatora wydarzenie na terenie obiektu, w którym
mają odbyć się dane Zajęcia, uniemożliwiające lub znacząco utrudniające
przeprowadzenie Zajęć,
c) innego zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej,
d) wydania decyzji administracyjnej lub sądowej, która uniemożliwia lub utrudnia
przeprowadzenie Zajęć.
II.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
W celu przyjęcia do Zespołu oraz zawarcia umowy na uczestnictwo w Zajęciach w danym
Sezonie Uczestnik zobowiązany jest wypełnić i doręczyć Organizatorowi Deklarację
Uczestnictwa, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Organizatora:
www.3dance.net.pl, w siedzibie Organizatora wskazanej w pkt. I ust. 1 oraz bezpośrednio u
Instruktora. Przed podpisaniem Deklaracji Uczestnictwa Uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z treścią Regulaminu oraz potwierdzić powyższy fakt w Deklaracji
Uczestnictwa.
W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności
prawnych Deklaracja Uczestnictwa jest podpisywana przez opiekuna prawnego Uczestnika.
Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa uniemożliwi
Organizatorowi jej rozpoznanie i dopuszczenie do uczestnictwa w Zajęciach.
Decyzja o dopuszczeniu Uczestnika do uczestniczenia w Zajęciach w danym Sezonie
przydział do danej grupy i wpisanie na listę Uczestników Organizator podejmuje po
konsultacji z Instruktorem oraz przy uwzględnieniu efektywności prowadzonych Zajęć i w
oparciu o dane podane przez Uczestnika w deklaracji Uczestnictwa. Decyzja odmowna
wymaga uzasadnienie Organizatora wskazującego na przesłanki jej podjęcia, w
szczególności w przypadku istotnych przeciwwskazań do uczestnictwa przez Uczestnika w
Zajęciach.
Decyzja o dopuszczeniu Uczestnika do uczestnictwa w zajęciach następuje poprzez
podpisanie przez Organizatora Deklaracji Członkowskiej wraz z określeniem grupy, do
której Uczestnik został przydzielony w danym Sezonie. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia
umowy na uczestnictwo w Zajęciach, która zawierana jest na okres całego Sezonu.
Integralną część zawartej umowy stanowi niniejszy Regulamin. W podpisanej przez obie
strony Deklaracji Uczestnictwa określone zostanie jednocześnie wysokość opłat, do
ponoszenia których zobowiązany jest Uczestnik, zgodnie z obowiązującymi w danym
Sezonie opłatami.
W uzasadnionych przypadkach, tj. w celu poprawy efektywności prowadzenia Zajęć lub w
2

celu optymalizacji efektów szkoleniowych, Organizator jest uprawniony do zmiany grupy,
do której Uczestnik został przydzielony w danym Sezonie, co wymaga uprzedniej
konsultacji z Instruktorem oraz Uczestnikiem oraz jego opiekunem prawnym w przypadku
Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Po zawarciu umowy na uczestnictwo w Zajęciach Uczestnik uprawniony będzie do
utworzenia indywidualnego Konta Uczestnika na stronie internetowej Organizatora:
www.3dance.net.pl, co nastąpi poprzez przydzielenie Uczestnikowi indywidualnego loginu
oraz hasła dostępu. W przypadku Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do
czynności prawnych utworzenie Konta Uczestnika wymaga działania jego opiekuna
prawnego.
8. Procedura utworzenia Konta Uczestnika została szczegółowo określona na stronie
internetowej Organizatora: www.3dance.net.pl, do której Uczestnik będzie miał dostęp w
toku całego procesu tworzenia Konta Uczestnika.
9. Założenie Konta Uczestnika jest niezbędne do regulowania płatności z tytułu opłat
przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
10. Na Koncie Uczestnika Organizator zamieszczał będzie wszelkie bieżące informacje
dotyczące Zajęć oraz Zespołu.
III. OPŁATY
1. Rodzaj i wysokość opłat pobieranych przez Organizatora określana będzie każdorazowo
przez rozpoczęciem danego Sezonu, które udostępniane będą dodatkowo na stronie
internetowej Organizatora: www.3dance.net.pl.
2. Opłaty, o których mowa w niniejszym punkcie nie obejmują dodatkowych opłat związanych
z uczestnictwem Uczestnika w pokazach specjalnych i zawodach tanecznych
organizowanych przez innych organizatorów lub nie wchodzących w zakres Zajęć, a w
których uczestniczy Uczestnik w ramach Zespołu, jak również ewentualnych opłat
wpisowych na rzecz federacji tanecznych, które są niezbędne dla uczestnictwa Uczestnika w
takich pokazach lub zawodach. Wszelkie dodatkowe opłaty z tytułów, o których mowa w
niniejszym ustępie, a pokrywające niezbędne koszty uczestnictwa w takich pokazach lub
zawodach i ewentualne koszty dojazdu i Zakwaterowania będą każdorazowo określane
przez Organizatora przed odbyciem danych pokazów lub zawodów i będę udostępniane
przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora:www.3dance.net.ploraz na Koncie
Użytkownika. W przypadku zadeklarowania przez Uczestnika uczestnictwa w pokazach lub
zawodach, o których mowa w niniejszym ustępie, Uczestnik przed odbyciem danego pokazu
lub zawodów zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora pełną opłatę obejmującą takie
koszty. Nieobecność Uczestnika na danych pokazach lub zawodach nie jest podstawą do
obniżenia opłaty z tego tytułu, chyba, że Uczestnik udokumentuje swoją chorobę, pobyt w
szpitalu lub sanatorium lub inne nadzwyczajne okoliczności o charakterze losowym, które
uniemożliwiły mu bez jego winy uczestnictwo w takich pokazach lub zawodach. W takim
przypadku opłata z tego tytułu podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika, a w przypadku braku
jej wcześniejszego uiszczenia, anulowaniu, za wyjątkiem takiej części kosztów, które
Organizator poniósł już lub będzie zobowiązany ponieść w związku z planowanym
uczestnictwem Uczestnika w danym pokazie lub zawadach, których Organizator nie będzie
mógł odzyskać.
3. W związku z dopuszczeniem Uczestnika do uczestnictwa w Zajęciach w danym Sezonie i
zawarcia w tym zakresie umowy, zgodnie z pkt II. ust. 5 Regulaminu, Uczestnik
zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej i bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości
125 zł. Opłata wpisowa podlega zapłacie przez Uczestnika jeden raz w danym Sezonie.
Opłata wpisowa podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na
uczestnictwo w Zajęciach.
4. W związku z zawarciem umowy na uczestnictwo w Zajęciach na dany Sezon Uczestnik
zobowiązany jest do poniesienia opłaty za cały Sezon Zajęć w wysokości 1500zł.
5. W przypadku, gdy Uczestnikami w danym Sezonie jest co najmniej dwójka rodzeństwa
opłata, o której mowa w ust. 4, podlega obniżeniu do kwoty 1000 zł za pierwsze i kolejne
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

rodzeństwo.
Opłata za dany Sezon, o której mowa w ust. 4 oraz ust. 5, podlega zapłacie w formie
równych miesięcznych rat w wysokości 150 zł (w przypadku opłaty, o której mowa w ust.
4) oraz w wysokości 100 zł w przypadku opłaty, o której mowa w ust. 5) płatnych do 10
dnia każdego kolejnego miesiąca obowiązywania umowy na Uczestnictwo w zajęciach.
W przypadku rozwiązania umowy na uczestnictwo w Zajęciach przed zakończeniem danego
Sezonu, którego umowa dotyczy, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczania rat, o których
mowa w ust. 6, przypadających do zapłaty do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy.
Wszelkie opłaty określone w niniejszym Regulaminie podlegają zapłacie przelewem na
rachunek bankowy Organizatora i przy wykorzystaniu Konta Uczestnika, gdzie wskazane
zostaną: możliwe formy płatności elektronicznej, wysokość i tytuł należnej opłaty danego
Uczestnika oraz przypadający termin zapłaty. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych
dokonanie płatności z wykorzystaniem Konta Uczestnika byłoby niemożliwe Uczestnik
zobowiązany jest do dokonania wszelkich należnych opłat przelewem na rachunek
bankowy Organizatora nr: 67 1050 1575 1000 0092 5395 6164
Nieobecność Uczestnika na danych Zajęciach określonych w Grafiku nie stanowi podstawy
do obniżenia opłaty, o której mowa w ust. 4 lub ust. 5, ani rat, o których mowa w ust. 6.
W przypadku niemożliwości odbycia Zajęć jednostkowych zgodnie z Grafikiem, w
przypadkach, o których mowa w pkt I ust. 10 Regulaminu, Organizator zobowiązany jest
zapewnić Uczestnikom możliwość przeprowadzenia Zajęć w innych czasie lub miejscu.
Nie wniesienie przez Uczestnika raty opłaty przypadającej do zapłaty w danym miesiącu w
wyznaczonym terminie może stanowić podstawę do odmowy przez Organizatora
dopuszczenia Uczestnika do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania istniejących
zaległości, co jednocześnie nie zwalnia Uczestnika z rat opłaty przypadających do zapłaty w
kolejnych miesiącach obowiązywania umowy.
W przypadku, gdy Uczestnik zalega z ratami opłaty za co najmniej dwa miesiące lub innymi
opłatami określonymi w niniejszym Regulaminie Organizator uprawniony jest do
rozwiązania umowy na uczestnictwo w Zajęciach w trybie natychmiastowych i bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
Po uregulowaniu wszelkich zaległych rat opłaty Organizator może ponownie dopuścić
Uczestnika do uczestnictwa w zajęcia, co wymagać będzie ponownego zawarcia umowy w
trybie określonym w pkt. II Regulaminu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W ZAJĘCIACH
1. Uczestnik zobowiązany jest do dokonywania terminowo opłat określonych w niniejszym
Regulaminie oraz przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w Grafiku i Uczestnik jest uprawniony do
uczestnictwa w Zajęciach zgodnie z aktualnym Grafikiem.
3. W Zajęciach danej grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej
przydzieleni, z zastrzeżeniem wyjątków uzgodnionych indywidualnie z Organizatorem lub
Instruktorem.
4. W trakcie Zajęć danej grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie nie będące
Uczestnikami danej grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę.
5. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego zawiadamiania Organizatora o zmianie jego
danych oraz do niezwłocznego przekazywania informacji mających związek z
uczestnictwem w danych Zajęciach, w szczególności o ewentualnej dłuższej niemożności
uczestnictwa w Zajęciach lub stałej rezygnacji z udziału w Zajęciach, co wymaga odrębnego
oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie określonym w Regulaminie.
6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a) uczestniczenia w Zajęciach w terminach i miejscu przewidzianych w Grafiku,
b) uczestnictwa w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi i
przewidziane zostało przez Instruktora dla danego rodzaju Zajęć,
c) punktualnego stawiania się na dane Zajęcia, pod rygorem odmowy dopuszczenia do
uczestnictwa w Zajęciach,
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d) uczestniczenia w Zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu i nie naraża na
jakichkolwiek uszczerbek innych Uczestników,
e) podporządkowania się poleceniom Instruktora,
f) przestrzegania szczególnych warunków lub regulaminów obowiązujących na terenie
obiektu, w którym odbywają się Zajęcia.
7. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 6,
Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w danych Zajęciach.
Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali tanecznej
pod opieką Instruktora do momentu zakończenia danych Zajęć, chyba że możliwe będzie
przekazanie opieki na Uczestnikiem jego opiekunowi prawnemu.
8. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Uczestnika obowiązków, o których
mowa w ust. 6, Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy na uczestnictwo w
Zajęciach w trybie natychmiastowym i bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9. Dla bezpieczeństwa i komfortu Uczestnicy powinni uczestniczyć w zajęciach w
odpowiednim stroju, o ile wymaga tego dany styl tańca.
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone z jego winy na
osobie trzeciej lub szkody w mieniu Organizatora lub osoby posiadającej tytuł prawny do
obiektu, w którym przeprowadzane są zajęcia. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika
nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność ponosi jego
opiekun prawny.
V.
1.

2.
3.
4.
5.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator zobowiązany jest do:
a) zapewnienia przeprowadzenia Zajęć przez Instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje dla danego rodzaju zajęć,
b) przeprowadzenie zajęć zgodnie z Grafikiem, a w przypadkach, o których mowa w pkt I
ust. 10, zapewnienia przeprowadzenia Zajęć w innym czasie lub miejscu,
c) prowadzenia Zajęć w sposób dostosowany do wieku oraz możliwości Uczestników,
d) bieżącego informowania Uczestników o działalności Zespołu oraz Zajęciach oraz innych
wydarzeniach, w których bierze udział Zespół.
Dla celów prezentacji, występów specjalnych oraz udziału Zespołu w zawodach
Organizator zapewnia Uczestnikom stroje taneczne (z wyłączeniem obuwia) odpowiednie
do danego stylu tańca oraz dostosowane do danego Uczestnika.
Stroje, o których mowa w ust. 2, będą przekazywane Uczestnikom w trakcie Sezonu, w
zależności od bieżących potrzeb Zespołu w związku z planowanym udziałem w
prezentacjach, występach specjalnych oraz udziału Zespołu w zawodach.
Stroje, o których mowa w ust. 2, stanowią własność Organizatora i podlegają zwrotowi
przez Uczestnika po zakończeniu danego Sezonu lub w przypadku wcześniejszego
rozwiązania umowy na uczestnictwo w zajęciach z chwila rozwiązania umowy.
Uczestnik, a w przypadku Uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych jego opiekun prawny, zobowiązani są do zwrotu otrzymanego stroju w stanie
niepogorszonym ponad normalne zużycie i ponoszą odpowiedzialność za ich uszkodzenie
lub utratę.

VI. UDZIAŁ ZESPOŁU W POKAZACH SPECJALNYCH ORAZ ZAWODACH
1. W celu stałego podnoszenia kwalifikacji sportowych Uczestników, rozwoju i integracji
Zespołu, umożliwienia Uczestnikom publicznej prezentacji nabytych umiejętności oraz
umożliwienia Uczestnikom udziału w rywalizacji sportowej Organizator zapewnia udział
Uczestników w odrębnie Organizowanych, przez Organizatora lub osoby trzecie, w
prezentacjach, pokazach specjalnych oraz zawodach sportowych organizowanych w ramach
rywalizacji sportowej danej federacji tanecznej.
2. Uczestnik, stając się członkiem Zespołu przyjmuje do wiadomości, iż udział w imprezach, o
których mowa w ust. 1, jest niezbędny dla rozwoju własnych zdolności tanecznych i
funkcjonowania Zespołu i deklaruje w miarę własnych możliwości aktywne w nich
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3.

4.

5.

uczestnictwo.
Organizator z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował Uczestników o
planowanym uczestnictwie Zespołu w danej imprezie oraz kosztach indywidualnych
uczestnictwa Uczestnika poprzez zamieszczenie stosowych informacji na stronie
internetowej Organizatora www.3dance.net.pl, na Koncie Uczestnika oraz podczas Zajęć, a
ostateczne decyzja Organizatora o udziela Zespołu w danej imprezie zostanie podjęta po
konsultacji z Uczestnikami lub ich opiekunami prawnymi.
W przypadku, gdy udział Uczestnika w danej imprezie wymagać będzie posiadania przez
Uczestnika aktualnej Książeczki Zdrowia Sportowca Organizator poinformuje o tym
Uczestników w trybie określonym w ust. 3 oraz dopuści danego Uczestnika do udziału w
takiej imprezie w ramach Zespołu wyłącznie po przedstawieniu takiego dokumentu.
Uczestnik zobowiązany jest zadeklarować swój udział w danej imprezie oraz uiścić opłaty z
tytułu uczestnictwa zgodnie z postanowieniami pkt III ust. 2 Regulaminu.

VII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też
nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być
ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny
wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed rozpoczęciem Zajęć wszelkie
dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne okoliczności mogące
stanowić przeszkodę w uczestnictwie w Zajęciach. Poprzez przystąpienie do udziału w
zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych Organizator przed
przystąpieniem do zajęć rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
3. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora.
4. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie obiektu, w którym odbywają się
Zajęcia zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż o, jak również do
zachowania czystości i poszanowania znajdującego się tam mienia.
5. Uczestnik oczekujący na Zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie
zakłócając porządku.
VIII.WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Uczestnik składając Deklarację Uczestnictwa i stając się członkiem Zespołu w wyniku
zawarcia umowy na uczestnictwo w Zajęciach przyjmuje do wiadomości, iż niezbędnym
elementem funkcjonowania Zespołu jest jego publiczna prezentacja i promocja, w tym przy
wykorzystaniu ogólnie dostępnych mediów.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 Uczestnik lub w przypadku Uczestnika nie
posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych jego opiekun prawny nieodpłatnie
wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie Zajęć oraz podczas
uczestnictwa w imprezach dodatkowych, w których Uczestnik bierze udział w ramach
zespołu.
3. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu opiekun
prawny nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku do promocji i reklamy Organizatora lub Zespołu.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 2, obejmuje wykorzystanie wizerunku Uczestnika bez
ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących
znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak
również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności Organizatora,
w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w
których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
a) utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej
formie,
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b) zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za
pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą
wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub
technik cyfrowych,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o
których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i
marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci internet,
d) rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej
lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5. Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w sposób i w celu
zgodny m z powyższymi postanowieniami oraz z dobrymi obyczajami i poszanowaniem
dóbr osobistych Uczestnika.
6. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia Uczestnika lub działającego w
jego imieniu opiekuna prawnego.
IX. PRAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych
lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii
przysługują wyłącznie Organizatorowi. Uczestnictwo w Zespole nie skutkuje w żadnym
zakresie nabyciem przez Uczestnika lub działającego w jego imieniu opiekuna prawnego
części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Samodzielne wykorzystanie przez Uczestnika praw, o których mowa w ust. 1 poza
uczestnictwem w Zespole wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
X.
1.

2.
3.

4.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Uczestnika w rozumieniu
Rozporządzenie 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) – zwane dalej RODO, a przekazanych w trakcie
procesu rekrutacji są Agnieszkę Karbowską, Zbigniewa Karbowskiego i Martę Klaczyńską
prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą: Zespól Taneczny 3Dance
spółka cywilna, ul. Modrzewiowa 17F, 55-093 Kiełczów, NIP: 8961575438, REGON:
369310230, e-mail:
zespol3dance@gmail.com, tel. 601 233 413, 608 493 223
Uczestnikowi zapewnia się kontakt z Administratorem Danych Osobowych we wszelkich
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Uczestnika przy wykorzystaniu danych
kontaktowych wskazanych w ust. 1.
Podanie danych osobowych Uczestnika jest w pełni dobrowolne, jednakże Organizator
realizując swoje działania jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji w sposób
określony przepisami prawa. W takim przypadku niepodanie wskazanych danych
osobowych może skutkować odmową przez Organizatora zawarcia umowy na uczestnictwo
w Zajęciach.
Organizator przetwarza otrzymane dane osobowe w następujących celach:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
b) w celu dokonania rozliczenia za uczestnictwo w Zajęciach i innych imprezach, w których
bierze udział w ramach Zespołu oraz wystawienia dokumentów rozliczeniowych (art. 6
ust. 1 pkt b RODO),
c) w celu udziału Uczestnika w i innych imprezach, w których Uczestnik bierze udział w
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ramach Zespołu(art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
d) w celu ochrony żywotnych interesów Uczestnika lub innej osoby fizycznej (np.
powiadomienia odpowiednich służb w przypadku nagłej utraty przytomności podczas
zajęć) (podstawa z art. 6 ust. pkt d RODO),
e) w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO): tj. w
celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
f) w celu informowania Uczestnika drogą telefoniczną lub e-mail o zmianie Grafiku - o ile
została na to odrębnie wrażona zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Uczestnika lub jego opiekuna prawnego i
uzyskiwane są podczas rekrutacji na Zajęcia drogą telefoniczną, e-mailową, poprzez
Deklarację Uczestnictwa lub bezpośrednio u Organizatora.
6. Dane osobowe Uczestnika, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji
np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących
działalności, jak również realizacji praw Uczestnika, mogą być przekazywane następującym
kategoriom odbiorców:
a) kuratoriom oświaty, jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym
służbom uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Akademii Tańca i
kontroli naszych działań,
b) dostawcom usług umożliwiających Organizatorowi zrealizowanie umowy (w
szczególności
firmom
transportowym,
podmiotom
świadczącym
usługi
zakwaterowania i wyżywienia, podmiotom świadczącym usługi turystyczne),
c) podmiotom leczniczym w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej dla
Uczestników
d) podmiotom odpowiedzialnym za organizacje konkursów i zawodów tanecznych,
e) dostawcom usług wspierających Organizatora w obszarze marketingowym,
f) dostawom usług prawnych i doradczych (usługi rachunkowe itp.).
7. Dane uczestnika nie są przekazywane do państwa trzeciego. Natomiast w przypadku gdyby
takie dane miałyby zostać przekazane do państwa trzeciego Uczestnik zostanie o tym
uprzednio poinformowany przez Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w art.
44 RODO i wyrażeniu uprzedniej zgody na takie przekazanie
8. Organizator Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w
celu zachowania dokładności i aktualności danych osobowych oraz w celu ochrony tych
danych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych danych.
9. Dane osobowe przetwarzane są (czyli przechowywane) tak długo, jak to jest konieczne w
celach, w jakich zostały zgromadzone lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi
przez prawo oraz praktykę marketingową, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne
w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony
roszczeń prawnych lub jeśli ogłoszono określony czas przechowywania, lecz w żadnym
razie nie dłużej niż przez 10 lat od wykonania ostatniej czynności na rzecz Uczestnika.
10. Organizator nie podejmuje działań w celu gromadzenia wrażliwych danych. Dane specjalne
to dane związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi,
przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, stanem zdrowia, tłem przestępczym lub
członkostwem w związkach zawodowych. W pewnych sytuacjach uzyskanie takich danych
może się okazać konieczne (na przykład w związku z pozyskaniem danych dotyczących
stanu zdrowia). W takiej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań, by otrzymać
wyraźną zgodę na przetwarzanie takich danych i będziemy je traktować w sposób
zapewniający ich bezpieczeństwo.
11. Wszelkie zmiany polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora, a przed ich wprowadzeniem Uczestnik zostanie o tym poinformowany z
odpowiednim uprzedzeniem.
12. Uczestnik ma prawo skontaktować się z Organizatorem w każdym czasie w celu otrzymania
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informacji o tym czy dane osobowe są przez Organizatora przetwarzane, a jeśli są to
również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu. Możesz także bezpłatnie
otrzymać kopię swoich danych podlegających przetwarzaniu.
13. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się
wykorzystywaniu swoich danych osobowych oraz może w dowolnym momencie złożyć
wniosek o ograniczenie wykorzystania swoich danych lub o usunięcie danych. Ograniczenie
lub usunięcie danych osobowych w prawem przewidzianym zakresie może jednak
oznaczać, że Organizator nie będziemy w stanie świadczyć dalej usług rzecz Uczestnika.
14. Organizator jest zobowiązany poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w
błąd dane osobowe na wniosek Uczestnika.
15. Jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa lub z innych
powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, przysługuje
Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych).
XI. OPINIE I SKARGI
Wszelkie opinie i skargi dotyczące Organizatora lub Instruktora prowadzącego Zajęcia należy
zgłaszać pisemnie bądź mailowo na adres e-mail Organizatora: zespol3dance@gmail.com.
XII. ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Organizatora:
www.3dance.net.pl oraz na Koncie Uczestnika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie
udostępniona nie później niż na 30 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki Uczestnika powstałe przed
wejściem w życie takich zmian.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa na uczestnictwo w Zajęciach zawierana jest na okres danego Sezonu.
2. Poza przypadkami szczegółowo określonymi w niniejszym Regulaminie Uczestnik ma
prawo rozwiązać umowę na Uczestnictwo w zajęciach w każdym czasie ze skutkiem na
koniec danego miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy
pisemnej.
3. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są reprezentowane w
zakresie praw i obowiązków przez opiekunów prawnych.
4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego
sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy obowiązującego prawa polskiego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Wrocław, dnia 01 września 2018 r.
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