Regulamin Szkoły Stepowania MyTap
z dnia 23.08.2021

Zasady ogólne
1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez MyTap mogą być jedynie osoby, które
zaakceptowały niniejszy regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie
z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.mytap.pl
2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez MyTap jest
równoznaczna z zaakceptowaniem poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
3. Uczestnik zajęć lub rodzic/prawny opiekun dziecka oświadcza, że u uczestnika zajęć
nie ma stwierdzonych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych. W przypadku dolegliwości fizycznych, kontuzji i poważnych problemów
zdrowotnych należy o tym poinformować prowadzącego przed zajęciami.
Pełnoletnie osoby mogą uczestniczyć w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4. Regularne zajęcia taneczne nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne
od pracy, w czasie przerw świątecznych, wakacji letnich oraz w jednym tygodniu ferii
zimowych.
5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora szkoła ma prawo wyznaczyć
innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego
poinformowania uczestników o tym fakcie.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, nieplanowanych
przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu uczestników. W takim przypadku
zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie lub koszt odwołanych zajęć
będzie uwzględniony w opłacie za następny miesiąc.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik ma prawo odrobić zajęcia na
innej grupie w ciągu tego samego lub kolejnego miesiąca. Należy zgłosić mailowo
lub telefonicznie chęć odrobienia zajęć.
8. Szkoła ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i instruktora grupy). Jeśli
zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację zajęć, szkoła zwraca
należność za niewykorzystaną część kursu.
9. Szkoła nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć.

Zapisy
1. Zapisy na kursy stepowania odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mytap.pl/rejestracja
2. W przypadku chęci dołączenia do grup w trakcie trwania roku szkolnego, można
zapisać się mailowo kontakt@mytap.pl lub telefonicznie 534 568 546.
3. Liczba osób w grupach jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby,
które uregulowały należną opłatę.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
a. brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia

beata@mytap.pl
534 568 546

b. zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie
grup nie jest możliwe – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot
wniesionej opłaty.

Opłaty
1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem dostępnym na
stronie www.mytap.pl przed rozpoczęciem zajęć.
2. Obowiązuje miesięczny system opłat za zajęcia.
3. Płatności należy dokonywać przelewem lub gotówką bezpośrednio u właściciela
szkoły Beaty Kędzi-Sowy. Pozostali instruktorzy nie przyjmują opłat miesięcznych.
Dane do przelewu:
Beata Kędzia-Sowa
mbank nr konta:
47 1140 2004 0000 3402 7421 9679

W tytule proszę wpisać „Imię i nazwisko – pakiet – nazwa grupy/ dzień”
Przykład „Joanna Kowalska – 2xtyg – Zaawansowana wtorki, Technika i Muzykalność
wtorki”
4. Zajęcia jednorazowe uczestnik zobowiązany jest uregulować przelewem przed dniem, w
którym odbywają się zajęcia lub gotówką w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem.
5. Miesięczną opłatę za zajęcia taneczne należy uregulować do 10 dnia bieżącego
miesiąca (np. za listopad do 10 listopada).
6. Miesięczna opłata jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć w miesiącu. Opłata ta
z góry uwzględnia dni wolne od zajęć (dni ustawowo wolne od pracy, przerwy
świąteczne, ferie zimowe) i nie ulega zmianie według ilości zajęć w miesiącu.
Kalendarz dni wolnych dołączony jest do regulaminu jako załącznik nr 1.
7. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia
opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym
nieobecność wystąpiła, pod warunkiem telefonicznego lub mailowego
powiadomienia o nieobecności w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć
objętych nieobecnością.
8. Raz w roku istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa na okres dwutygodniowy
pod warunkiem telefonicznego lub mailowego powiadomienie o chęci takiego
zawieszenia. W takim przypadku opłata za dany miesiąc będzie naliczona
proporcjonalnie do ilości wykorzystanych zajęć w miesiącu.
9. W innych przypadkach, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

Korzystanie z sali
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1. Uczestnik może przebywać na sali wyłącznie pod okiem instruktora lub innej osoby
2.
3.
4.

5.

upoważnionej.
Samodzielne wejście na salę możliwe jest wyłącznie za zgodą instruktora lub
osoby upoważnionej.
Na sali obowiązuje zmienne obuwie taneczne lub inne z przeznaczeniem do tańca.
Szkody jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa uczestnik lub jego
opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich.
Dotyczy to wszystkich przyrządów dostępnych na sali, w tym podłogi tanecznej i
luster.
Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na salę, z wyjątkiem napojów
w butelkach plastikowych zakręcanych.
Rejestracja zajęć

Fragmenty lekcji mogą być fotografowane lub nagrywane tylko za zgodą
prowadzącego zajęć po ich zakończeniu. Zabrania się nagrywania lub fotografowania
w trakcie trwania zajęć.
2. Materiały przekazywane na zajęciach lub mailowo nie mogą być upowszechniane
bez pisemnej zgody przedstawiciela szkoły.
3. Materiał fotograficzny lub nagrania uzyskane w trakcie zajęć, warsztatów oraz
występów organizowanych przez MyTap mogą być publikowane w Internecie, a także
wykorzystywane do produkcji materiałów promocyjnych.
4. Uczestnik, który nie zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, ma prawo odmówić
udziału w filmowanych czy fotografowanych fragmentach zajęć, warsztatów czy
występów.
1.

Zasady bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej
stanu epidemiologicznego.
1. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się oraz stosować się do zasad zawartych w aneksie
do niniejszego regulaminu „Zasady bezpieczeństwa”

Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do
wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak
również w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie Szkoły.

Załącznik nr 1 - Kalendarz dni wolnych
1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
11 listopada (czwartek) – Święto Niepodległości
23 grudnia – 2 stycznia – Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
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6 stycznia – Trzech Króli
24-30 stycznia- Ferie zimowe (drugi tydzień ferii w Małopolsce)
15 - 18 kwietnia – Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
1-3 maja - Majówka
16 czerwca – Boże Ciało
30 czerwca – ostatni dzień zajęć przed wakacjami
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