
REGULAMIN 
SZKOŁY TAŃCA - DIAMOND DANCE STUDIO 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
1. Szkoła Tańca Diamond Dance Studio - Marlena Dziedzic zwane dalej Diamond Dance Studio, 

działa na podstawie umowy o jednoosobowej działalności gospodarczej z dnia 02.10.2018 r. 
2. Teren Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest 

miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w 
określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. 
Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły 
swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub 
administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania 
pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych 
utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studio jako 
zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości 
wykonywania swojej pracy. 

3. Diamond Dance Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów 
bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i 
video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, 
kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów 
prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek 
wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Studio nie będzie 
rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w 
trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, 
prosimy o opuszczenie placówki. 

4. Zapisu na dany kurs można dokonać:  
a) Osobiście w Recepcji na pierwszych zajęciach danej grupy, 
b) Telefonicznie pod numerem telefonu Recepcji 721-095-961, 
c) Drogą elektroniczną, wysyłając e-mail- diamonddancestudiolegnica@gmail.com lub przez 

stronę www.szkolatancalegnica.pl/grafik 
5. Każdy Uczestnik zajęć przy pierwszym zapisie na zajęcia zobowiązany jest wypełnić, podpisać 

i oddać Oświadczenie Klienta/Rodziców (Prawnych Opiekunów). W przypadku osób poniżej 
osiemnastego roku życia, deklarację wypełnia rodzic lub opiekun tej osoby. 

6. Po wypełnieniu Oświadczenia dla klienta, każda osoba otrzyma imienną kartę członkowską, 
na podstawie której będzie mogła odbierać kluczyk do szafki w szatni. Za zgubienie karty 
obowiązuje opłata 15 zł za wyrobienie nowej. 

7. Zapisując się na zajęcia w Diamond Dance Studio Uczestnik jest świadom własnego stanu 
zdrowia oraz kondycji fizycznej. 

8. Zajęcia prowadzone w Studio trwają 45min./60min./90min. i prowadzone są raz, dwa lub trzy 
razy w tygodniu (w zależności od grupy). 

9. Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności 
instruktora są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy 
techniczne o charakterze sportowym. 

10. Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność 
muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że 
muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został 
poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. 
Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 

11. Instruktor w Diamond Dance Studio prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne 
są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy 

mailto:diamonddancestudiolegnica@gmail.com


głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie 
przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych 
figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący 
podczas prezentacji przed grupą.  

 
§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć wg obowiązującej opłaty. 

2. Z tytułu świadczenia usług przez Szkołę ̨Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać ́
na rzecz Diamond Dance Studio miesięczną ̨opłatę ̨za przynależność ́do grupy stosownie do 
cennika dostępnego www.szkolatancalegnica.pl/cennik 

3. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc przed pierwszymi 
zajęciami w miesiącu, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż ̇opłata 
jest za przynależność ́do poszczególnych grup. Sytuacje jednorazowej nieobecności dłuższej 
niż ̇2 tygodnie, zgłaszanej w momencie rozpoczęcia absencji upoważnia do odliczenia w 
kolejnym miesiącu 1/3 czesnego miesięcznego. 

4. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję, 
odnotować obecność oraz pozostawić Karte członkowską w zamian za kluczyk do szafki 
w szatni. 

5. Po zakończeniu zajęć należy zwrócić na Recepcję kluczyk i odebrać Karte. Niezwrócenie 
kluczyka jest jednoznaczne z przymusową zmianą zamka w szafce i poniesieniem kosztu 
wymiany przez osobę, która nie zwróciła klucza w wysokości 40 zł.  

6. Za zgubienie kluczyka od szafki z szatni obowiązuje opłata w wysokości 40 zł. 

7. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia 
miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez 
nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz 
zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do 
odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na 
terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w 
celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studia. 
Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji 
regulaminu. 
 

8. Zgłoszenia nieobecności można dokonać w następujący sposób: 
-Telefonicznie pod numerem telefonu Recepcji 721-095-961 
-Drogą elektroniczną, wysyłając e-mail - diamonddancestudiolegnica@gmail.com 

 
Diamond Dance Studio zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane 
zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje członkostwo na czas nieokreślony w 
formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja 
jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i 
godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Diamond 
Dance Studio nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak 
więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu 
na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są 
dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić 
poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku 
wykupienia członkowstwa na 4 wejścia, jest to traktowane jako osobna rezerwacja na 4 
różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) członkostwa, możliwość jego 
wykorzystania wygasa. Uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia w ciągu 30 dni 
od dnia nieobecności, jeśli w ciągu tych 30 dni karnet lub członkostwo pozostają aktywne. 
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 Niewykorzystane członkostwo jest terminowe i nie może przejść na inną osobę, ani na 
następny miesiąc.                                                                                                                                   
W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je 
na zajęciach wskazanych przez recepcje, na grupach innych niż wykupione członkostwo. By 
mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum do 
godziny 13.00 w dniu odbywania się zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności 
do godziny 13.00 w dniu odbywania się zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym 
trybie. 

9. Każdy uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez 
instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swojego stanu zdrowia.  

10. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowo-tanecznych jest informowanie instruktora przed 
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, 
stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.  

11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu 
wykonywania ćwiczeń.  

12. Diamond Dance Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 
zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa 
do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na 
zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora 
lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. 

13. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia 
dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń 
podczas zajęć.  

14. Uczestnicy zajęć w Diamond Dance Studio zobowiązani są do przestrzegania czystości i 
higieny, nieużywania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do 
zajęć obuwia, niespóźniania się na zajęcia i terminowego dokonywania opłat. 

15. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku. 

16. Na zajęciach Diamond Dance Studio wszystkich Uczestników obowiązuje strój treningowy 
(sportowy) niekrępujący ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe lub 
taneczne. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale taneczne. Instruktorzy 
oraz pracownicy Diamond Dance Studio mają prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu 
brudzącym bądź niszczącym podłogę. 

17. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci 
odrabiający zajęcia i instruktor. 

18. Na terenie placówki, w której prowadzone są Zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz 
spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. 
 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI Diamond Dance Studio 
 

1. Diamond Dance Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach 
zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny 
uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs zapewnia zastępstwo. W 
przypadku braku zastępstwa Diamond Dance Studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i 
daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie. 

2. Diamond Dance Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmian grafiku, 
zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamiany ich terminu w wyjątkowych 
okolicznościach. O wszelkich zmianach uczestników danych zajęć będziemy informować, 
poprzez stronę www, FB, e-mail, telefonicznie lub osobiście. 

3. Diamond Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. Wszystkie zmiany 
będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.szkolatancalegnica.pl 
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4. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 6 Diamond Dance Studio ma prawo 
odwołać Zajęcia. 

5. W przypadku odwołania zajęć z winy Diamond Dance Studio (za mała liczba uczestników, 
stała zmiana terminu lub instruktora) zaproponujemy inne zajęcia lub zwrócimy 
wniesioną niewykorzystaną opłatę. 

6. Instruktor może poprosić o opuszczenie sali osoby, które nie będą przestrzegać punktów 
regulaminu Szkoły tańca Diamond Dance Studio będą pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających i jeśli ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu oraz przeszkadzać 
innym uczestnikom zajęć. 

7. Każda osoba, która przebywa na terenie Studio musi posiadać ważne członkostwo. W 
przypadku nieposiadania członkostwa jest zmuszona opuścić Studio w trybie 
natychmiastowym. Każde członkostwo określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby 
uprawnionej do przebywania na terenie Studio w wybranych terminach, na określonych w 
Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Studio poza wyznaczonymi warunkami. 

8. Otrzymanie karty członkowskiej jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym 
jednorazowego wejścia lub wybranego członkostwa – zgodnie z obowiązującym cennikiem, 
podpisaniem akceptacji regulaminu przez Uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z 
kartą zdrowia. Uczestnik, który korzysta ze Studio lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż 
przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w 
zapisach. 

a) Uczestnicy podpisują przy zakupie członkostwa oświadczenie akceptacji regulaminu oraz 
kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację. 

b) Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Studio o zmianie danych 
osobowych. 

c) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie 
oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu, które znajduje się 
https://drive.google.com/drive/folders/1gf3ggtmNBLszv1fPSrmGzBJJlhrOSdRQ?
usp=sharing uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za 
obowiązujące obydwie strony. 

9. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika do Studio na zajęcia, których wcześniej nie 
opłacił: 

a) Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu 
na teren Studio lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli 
uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Uczestników. 

b) Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym 
momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Uczestnika na zajęciach. 

10. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora.  

11. Osoby czekające na zajęcia są zobowiązane do przebywania w miejscach do tego 
przeznaczonych i nie zakłócając porządku. 

12. Wszelkie akty dewastacji i usterki należy zgłaszać pracownikom Diamond Dance Studio. Za 
brak poszanowania mienia Diamond Dance Studio, sprawca (uczestnik zajęć) zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałe straty (w przypadku osoby 
niepełnoletniej rodzic lub opiekun). 

13. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody 
i substancji oleistych. 

14. Diamond Dance Studio nie ubezpiecza uczestników indywidualnie. 
 

§ 4 CZŁONKOSTWO, PŁATNOŚCI, CZAS TRWANIA ZAJĘĆ, REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1gf3ggtmNBLszv1fPSrmGzBJJlhrOSdRQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gf3ggtmNBLszv1fPSrmGzBJJlhrOSdRQ?usp=sharing


1. Członkostwo jest zawarte z placówką na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

2. Wysokość opłat za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku Diamond Dance Studio. 

3. Z tytułu świadczenia usług przez Szkołę ̨Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać na 
rzecz Diamond Dance Studio miesięczną ̨opłatę ̨za przynależność ́do grupy stosownie do 
cennika dostępnego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 
www.szkolatańcalegnica.pl.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od 
pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż ̇opłata jest za przynależność ́do 
poszczególnych grup. Sytuacje jednorazowej nieobecności dłuższej niż ̇2 tygodnie, zgłaszanej 
w momencie rozpoczęcia absencji upoważnia do odliczenia w kolejnym miesiącu 1/3 
czesnego miesięcznego. 

5. Diamond Dance Studio zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. O planowanej zmianie 
zobowiązuje się poinformować klientów z miesięcznym wyprzedzeniem umieszczając 
informację na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.szkolatańcalegnica.pl. 
Okres ten nie dotyczy zmiany cennika przed rozpoczynającymi się sezonami we wrześniu 
oraz nowym rokiem. W przypadku braku akceptacji nowego Cennika, Uczestnik zajęć ma 
prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

6. Opłata miesięczna ujęta w cenniku jest stała niezależnie od ilości zajęć wypadających w 
danym miesiącu i nie ulega zmianie w przypadku, świąt, długich weekendów, zielonych 
szkół, urlopów, komunii, etc. Każdy Uczestnik zajęć musi zachować ciągłość opłat 
miesięcznych, oznacza to, że nie może być przerwy w opłatach, ponieważ skutkuje to 
wykreśleniem z listy danych zajęć oraz naliczaniem odsetek ustawowych. 

7. Opłata miesięczna jest pomniejszana w przypadku: 
- odwołania zajęć w ferie zimowe dla woj. Dolnośląskiego – o połowę 
- odwołania zajęć  i braku możliwości ich odrobienia z winy instruktora 
- rodzeństw, wtedy sumaryczna opłata za całe rodzeństwo jest pomniejszana o 10 zł. 

8. Umowa uczestnictwa w zajęciach może zostać zakończona z 1-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia liczonym od następnego miesiąca. Skuteczne wypowiedzenie nie może 
zostać złożone przez osoby trzecie oraz należy je złożyć w formie pisemnej w recepcji 
Diamond Dance Studio, drogą mailową po wcześniejszym uzgodnieniu tego z 
recepcjonistką lub przesłać pocztą na adres: 
Diamond Dance Studio Marlena Dziedzic,  
ul. Najświętszej Marii Panny 2,  
59-220 Legnica 
 

POKAZ CZERWCOWY – KONCERT 
 

1. W czerwcu, będzie miał miejsce pokaz grup tanecznych, każde dziecko i w przypadku 
wyrażenia chęci też dorośli będą częścią wielkiego koncertu podsumowującego 
dotychczasową pracę grup. 

2. Impreza będzie biletowana, każdy rodzic/opiekun/gość z poza szkoły tańca będzie musiał 
zakupić bilety. 

3. O dokładnym terminie i miejscu poinformujemy możliwie jak najszybciej. 
 

NAGRANIA 
 

1. W styczniu oraz maju każda przygotowana grupa weźmie udział w nagraniu videoclipu 
choregrafii, których się nauczyła w I i II semestrze. 
 
 



 
 

GRUPY TURNIEJOWE 
 

1. Dotyczy rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do grup turniejowych: 

Deklaruję:  

a) Wspieranie dziecka w uczestnictwie w zajęciach zespołowych oraz zachęcanie do dalszego 
rozwoju. 

b) Regularny udział dziecka w zajęciach grupy turniejowej według grafiku zamieszczonego na 
stronie www.szkolatancalegnica.pl/grafik. 

c) Terminową płatność za zajęcia zawsze przed pierwszymi zajęciami każdego miesiąca z góry w 
kwocie zgodnej z cennikiem.  

d) W miarę możliwości udział w dodatkowych warsztatach organizowanych przez Diamond 
Dance Studio. 

e) Raz w roku zakup kompletnego stroju (pełne ubranie + buty) na pokazy i turnieje 
wyznaczonego przez Instruktora/Studio.  

f) Pokrycie kosztów wyjazdów grupy turniejowej (wpisowe + transport+opieka trenerska).  
g) Poinformowanie instruktora minimum 1-miesiąc przed turniejem o braku możliwości 

uczestnictwa dziecka w wyjeździe na turniej (TYLKO W NAGŁYCH, LOSOWYCH 
PRZYPADKACH) terminy wyjazdów na turnieje podamy w możliwie najwcześniejszym 
terminie. 

h) Dyspozycyjność czasową – grupa turniejowa w związku z możliwymi wyjazdami powinna być 
dyspozycyjna również w wybrane weekendy.  

i) Pokrycie wszelkich szkód wyrządzonych przez dziecko podczas całego wyjazdu na turniej. 
j) Dzieci z grup turniejowych powinny także wziąć udział w obozie letnim, który gwarantuje 

ogromny rozwój, w szczególności, gdy pojedzie większość grupy. 
k) z uwagi na przygotowania do turnieju wszelkie nieobecności należy obowiązkowo odrabiać, 

gdyż brak odrobienia zajęć spowoduje przerwanie ciągłości nauki do turnieju. 

Vouchery 
 

1. Z Vouchera może skorzystać każda osoba. Obejmuje on wszystkie zajęcia grup otwartych 
oraz warsztaty. 

2. Vouchery mają ważność 6 miesięcy od daty zakupu. 
3. Voucher wymieniany jest w recepcji szkoły tańca na członkostwo lub bilet na warsztaty/kurs 

w zależności od kwoty jaka go obowiązuje. 
4. Voucher może zostać wyłącznie zrealizowany w formie wymiany go na karte 

członkowska/bilet. 
5. W celu realizacji Vouchera prosimy o kontakt pod nr tel. 721 095 961 lub przez email: 

diamonddancestudiolegnica@gmail.com 

 
§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, 
jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: 
https://drive.google.com/file/d/1ypXMp-yPKQaMC7DYOkPHbUIv-
fFxsMXu/view?usp=sharing 

 



§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Klienci Diamond Dance Studio zobowiązani są do czytania bieżących informacji podawanych 
na stronie internetowej lub Facebook i na zajęciach oraz dostosowywania się do nich. 

2. Osoby przebywające na terenie Diamond Dance Studio zobowiązane są do przestrzegania 
przepisów BHP i Ppoż, oraz słuchanie pracowników Diamond Dance Studio jak również 
zachowania czystości i poszanowania mienia Diamond Dance Studio 

3. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Diamond Dance Studio 
i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego 
zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane 
prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa 
klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego 
wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w 
postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich 
wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się 
osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Studio usunie 
zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez 
kanały należące lub powiązane ze Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie 
materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz 
poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by 
mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, 
gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji 
zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest 
utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w 
zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą 
wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą 
wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 

5. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki 
dźwiękowej z pobytu na terenie Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie 
zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studio, zajęć, wizerunku instruktora 
czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów 
odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości 
polubownego rozwiązania sprawy. 

6. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez 
właścicielkę Szkoły Tańca Diamond Dance Studio - Marlenę Dziedzic. 
 

§7 Siła wyższa 
 

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których 
nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację 
Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w 
ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.  

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb 
nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca 
trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem. 

4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z 
usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania 



Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, 
w którym usługa nie była świadczona. 

5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi 
niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi 
odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za 
pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.  

6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich 
akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 
dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły 
Wyższej.  

7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania 
najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej 
ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki 
techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie 
nieinwazyjny dla Uczestnika sposób. 

8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji 
wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag. 

 
§8 OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 

 
1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się 

obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Diamond Dance Studio 
stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:  

a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego 
podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub 
w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.   

b) Diamond Dance Studio dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania 
bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem 
oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym 
linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Pgw9vNUcnWpFC7vVzewJWd6cuy-
yEnre/view?usp=sharing 

c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, 
wspomnianego w pkt a. 

d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego 
powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf 
wygasa i traci moc. 

2. Diamond Dance Studio oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji 
ruchowej. 

3. Od dnia 15.11.2021 r., zgodnie z zapisami Aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów 
placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia 
organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc 
działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z 
interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do 
tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy 
działalności szkół tańca". 

 
 
 


