
REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA ALIMAH

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 
3. Zapisy na zajęcia przyjmujemy drogą telefoniczną 690 023 034 lub e-mailową 

(szkola@alimah.pl).  Zapis na kurs powinien obejmować imię i nazwisko kursanta, telefon 
kontaktowy, rodzaj kursu, dzień i godzinę wybranych zajęć.

4. Zgłoszenie na kurs, e-mailem, telefonicznie bądź osobiście jest tylko formą zapisu, jedynie 
wpłata całej kwoty za karnet (minimum 4 wejścia) jest gwarancją miejsca w danej grupie. 
Wpłaty przyjmujemy do 5 dni od daty potwierdzenia chęci uczestnictwa w zajęciach.

5. Wpłaty za kursy przyjmowane są gotówką w siedzibie Szkoły (w godzinach pracy recepcji) 
lub przelewem na konto bankowe.

6. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na dane zajęcia, jeśli 
wcześniej ich nie opłacił. 

7. Karnet jest karnetem imiennym i może korzystać z niego jedynie osoba, na którą został on 
wystawiony.

8. Karnet należy nabyć przed zajęciami, ważność karnetu obejmuje wejście na cztery kolejne 
zajęcia, prosimy o przestrzeganie ważności karnetu.

9. W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby, które mają opłacone wejście na dane 
zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi oraz osoby postronne.

10. W przypadku opuszczenia zajęć, istnieje przywilej odrobienia ich w innej grupie - po 
ustaleniu dnia i godziny na Recepcji, warunkiem jest posiadanie ważnego karnetu oraz 
zgłoszenie nieobecności minimum na 5 godzin przed zajęciami (sms 690 023 034). 
Zajęcia można odrabiać do 14 dni od daty nieobecności.

11. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu lub odwołania go, jeśli
zgłosi się zbyt mała ilość chętnych.

12. Szkoła zastrzega sobie ponadto możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, zmiany nauczyciela 
(zastępstwa) lub odwołania zajęć.

13. Jeżeli w trakcie trwania kursu liczba uczestników spadnie poniżej 6 osób Szkoła Tańca 
zastrzega sobie prawo zamknięcia danej grupy lub przeniesienia uczestniczek do innej.

14. Na salę taneczną wchodzimy w odpowiednim stroju oraz obuwiu zmiennym przypisanym 
do danej techniki tańca.

15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na jej terenie.
16. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia szkoły odpowiedzialność ponosi sprawca 

uszkodzenia.
17. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego 

ćwiczenia. Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do 
wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. 
Osoby z problemami zdrowotnymi (np. urazy kręgosłupa lub stawów), a także kobiety w 
ciąży, proszone są o wcześniejszą konsultację z lekarzem. Nasi instruktorzy zawsze poradzą 
jaka postawa jest prawidłowa i jak ćwiczyć żeby uniknąć kontuzji, jednak nasza ocena nie 
zastąpi porady lekarza.

18. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio 
oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania.

19. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych 
środków odurzających. Wyjątkiem są ustalenia dotyczące wieczorów panieńskich.
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