REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SNAPPY
I. Uczestnictwo w zajęciach
1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu SNAPPY
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SNAPPY w celach informacyjnych
i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz.
926 oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych tzw. RODO (więcej na temat polityki prywatności w punkcie VI. RODO) oraz w czasie
zwiększonego ryzyka zachorowań na Covid-19 oświadczeniem o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa Szkoły
Tańca Snappy (więcej na temat zasad bezpieczeństwa w punkcie VII Covid-19)
2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie osobiście formularza rejestracyjnego dostępnego
u organizatora lub na stronie internetowej www.snappy.pl
4. Obowiązuje imienna rejestracja obecności na zajęciach. Przy wejściu należy okazać karnet miesięczny
(w przypadku gdy jest wykupiony) lub uiścić opłatę jednorazową. Wyjątkiem są nieodpłatne lekcje pokazowe.
W przypadku dzieci sprawdzana jest lista obecności.
5. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które opłaciły zajęcia z góry za cały
miesiąc oraz uczestniczące w zajęciach regularnie.
6. W przypadku grup zamkniętych, w zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę
instruktora prowadzącego grupę.
7. SNAPPY ma prawo do skreślenia uczestnika z listy i zakazu wejścia na zajęcia w przypadku gdy:
• Nie zostały wniesione opłaty zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem.
• Doszło do umyślnego zniszczenia mienia SNAPPY
• Uczestnik zakłóca porządek, przeszkadza w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób narusza
Regulamin.
8. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy i pracownicy SNAPPY. Osoby, które nie biorą
udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Zapis nie
dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników tzw. lekcji pokazowych (w tym
pierwszej lekcji nowego uczestnika).
9. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach organizowanych
przez SNAPPY w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek do organizatora zajęć
SNAPPY lub wysyłając e-mail: info@snappy.pl
10. Organizator zastrzega sobie, że zapisanie się na zajęcia oraz opłata za lekcje jest potwierdzeniem akceptacji
zasad regulaminu oraz przynależności do SNAPPY i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie materiałów
filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych
i informacyjnych. Jednocześnie zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że
SNAPPY wyrazi zgodę.
II. Organizacja zajęć
1. Uczestnik powinien stawić się w miejscu prowadzenia zajęć minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem, żeby
dokonać płatności oraz przygotować się do lekcji.
2. W przypadku niedyspozycji instruktora, SNAPPY ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności
informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy
informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć, przez SMS lub stronę internetową www.snappy.pl
3. W przypadku małej liczby osób w grupie, PONIŻEJ 3 OSÓB, SNAPPY ma prawo zamknąć grupę lub
jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
4. Obowiązkiem uczestnika jest zmiana obuwia przed wejściem do sali. Instruktor może nie pozwolić na udział
w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali treningowej.
III. Bezpieczeństwo
1. Organizator nie odpowiada za pozostawione i zaginione rzeczy w szatniach i na salach.

2. Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom
instruktora.
3. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów na salę.
4. Osoby przebywające w siedzibie SNAPPY zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP
i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
5. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając
pracy SNAPPY
6. Zapisując się na zajęcia w SNAPPY Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej,
a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. SNAPPY nie odpowiada za kontuzje oraz nieszczęśliwe
wypadki Uczestników zajęć. SNAPPY nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy SNAPPY i osób działających z ramienia
SNAPPY. Dla chętnych SNAPPY może wykupić ubezpieczenie od NNW (dodatkowa opłata).
7. SNAPPY i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z zajęć do domu.
8. W siedzibie SNAPPY obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
IV. Płatności
1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia.
2. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności zgłaszają się do organizatora zajęć przed ich rozpoczęciem, żeby
dokonać wpłaty gotówkowej lub potwierdzić realizację przelewu bankowego.
3. Osoba, która nie uregulowała płatności, nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona
o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.
4. Płatności można dokonać za pojedyncze lekcje lub w formie karnetu, czyli opłaty z góry za cały miesiąc zajęć
w korzystniejszej cenie. Cena karnetu zależy od liczby zajęć w danym miesiącu i formy karnetu). Ceny za lekcje
podane są w aktualnym Cenniku na stronie www.snappy.pl. Istnieje możliwość skorzystania z rabatów, które są
wyszczególnione w Cenniku. SNAPPY zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika.
5. Opłata za karnet miesięczny powinna być uregulowana najpóźniej do 15-tego dnia danego miesiąca. Uczestnik
może odrobić nieobecność na dowolnych zajęciach (innych niż już opłacone) do końca miesiąca, w którym
nieobecność nastąpiła. Osoby rozpoczynające zajęcia w danej grupie w środku miesiąca, mają prawo do
wykupienia karnetu z mniejszą liczbą wejść.
6. Osoby rozpoczynające naukę tańca w danej grupie, na pierwszych zajęciach mogą opłacić tylko jedną lekcję,
w kwocie jak za pojedyncze zajęcia. Decydując się na kontynuację nauki, przed kolejną lekcją, mogą dopłacić
pozostałą należność do pełnej opłaty za karnet.
7. Wpłat można dokonywać osobiście gotówką u organizatora SNAPPY, bądź przelewem na konto SNAPPY
przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku wpłat na konto, w tytule przelewu należy wpisać:
Imię i Nazwisko uczestnika, dzień i godzinę zajęć.
np. Anna Kowalska, poniedziałek 17:30
Dane do przelewu
Snappy Damian Osiakowski
mbank: 13 1140 2004 0000 3902 7575 4780
V. Zwroty
1. Nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych
pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.
2. W innych przypadkach nieobecność na opłaconych zajęciach nie jest uwzględniana. Wyjątkiem są zajęcia,
które nie odbyły się z winy SNAPPY. W takiej sytuacji wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na
innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
VI. RODO
1. „Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Snappy Damian Osiakowski ul. Baczyńskiego 6/1, 14-202 Iława,tel: 792 483 674,
info@snappy.pl, reprezentowana przez właściciela Damiana Osiakowskiego (zwanego dalej Administratorem).

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na potrzeby oraz w celu przyjęcia zgłoszenia oraz uczestnictwa Państwa
dziecka/podopiecznego w zajęciach tanecznych szkoły tańca SNAPPY, a także dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji działań programowych,
archiwizacji oświadczeń, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też
marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. Przetwarzanie
danych
jest
niezbędne
do
wypełnienia
obowiązku
prawnego
ciążącego
na
Administratorze.
Jeżeli
w karcie zaznaczyliście Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku, dane Państwa dziecka w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a .
Artykuł 6 - Zgodność przetwarzania z prawem.
Ustawa 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z
poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty uczestniczące w realizacji usług tj. firma ubezpieczeniowa, pracownicy i współpracownicy (wychowawcy, instruktorzy), inne osoby, które
muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać obowiązki związane z realizacją zajęć tanecznych szkoły tańca SNAPPY .
4. Dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni
dokument księgowy.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Macie także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika do wzięcia udziału w zajęciach
tanecznych szkoły tańca SNAPPY. Konieczność podania danych wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 452).
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VII. Covid-19
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Tańca Snappy
w okresie wzmożonego ryzyka zachorowań na Covid-19
Przed przystąpieniem do zajęć tanecznych, niezwłocznie po wejściu na teren Osiedlowego Domu Kultury
należy dokładnie zapoznać się z tym regulaminem, a następnie dopilnować, by dzieci/podopieczni umyły
i/lub zdezynfekowały dokładnie ręce oraz przebrały buty. Te same czynności należy powtórzyć po
treningu. W łazience znajdziecie Państwo środki do mycia rąk, a na sali środek do dezynfekcji.
W szatni dla chłopców mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, a w damskiej 3, zachowując od siebie
odstęp minimum 2 metry.
Proszę uczulić dzieci, by ograniczały kontakt fizyczny. Wszyscy lubimy się nawzajem (w szczególności
trenera ;)), jednak wstrzymajmy się na jakiś czas od: zbijania piątek, żółwików, łokci, a w szczególności
od uścisków i przytulasów. Na terenie ODK i przede wszystkim na sali zachowujemy minimum 2 metry
odległości od siebie. !Przywitaj się uśmiechem lub oryginalnym i kreatywnym okrzykiem ;) zamiast
podawać wszystkim rękę!
Naucz się higienicznie kasłać i kichać. Kaszl i kichaj w łokieć, a nie w dłonie. Nie kichaj i nie kaszl na
innych. Po kichnięciu lub kaszlnięciu na część ciała/garderoby, w miarę możliwości, zdezynfekuj to
miejsce.
Zostań w domu, jeśli masz temperaturę lub źle się czujesz. Ponów treningi dopiero po powrocie do
zdrowia, aby nie narażać innych na ryzyko infekcji.
Osoby mające temperaturę, katar, kaszel lub inne oznaki przeziębienia, nie będą mogły wziąć udziału
w zajęciach tanecznych i zostaną poproszone o opuszczenie budynku.
Osoby, które w przeciągu ostatnich 2 tygodni miały kontakt z osobą z zagranicy, będącą na kwarantannie
lub chorą, proszone są o zrezygnowanie z zajęć.
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Jeśli rodzice/opiekunowie chcą wejść z dziećmi na teren Domu Kultury, zobowiązane są do noszenia
maseczek. Proszę nie wchodzić na teren budynku jeśli nie ma takiej potrzeby. W przeciwnym wypadku
proszę o dopilnowanie, by powyższe zasady bezpieczeństwa zostały spełnione.
Dziecko, które przychodzi na zajęcia pierwszy raz w okresie wzmożonego ryzyka zachorowań na Covid19, a które jeszcze nie dostarczyło podpisanego przez prawnego opiekuna Oświadczenia o zgodzie na
treść powyższego Regulaminu, proszone jest o jego niezwłoczne dostarczenie. Opiekun prawny może
wypełnić i podpisać gotowy wydruk Oświadczenia na miejscu. Oświadczenia w wersji do druku są
również dostępne na stronie www.snappy.pl.

W trosce o zdrowie Państwa dzieci, Państwa i własne, dołożę wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo
podczas zajęć. Jednocześnie proszę Państwa o skrupulatne przestrzeganie opisanych powyżej zasad z myślą
o naszym wspólnym zdrowiu.
VIII. Postanowienia ogólne
1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany
zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
2. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu, istnieje
możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z organizatorem
SNAPPY.
3.Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem, są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły
Tańca Snappy.
Kontakt
Szkoła Tańca Snappy
e-mail: info@snappy.pl
http://facbook.com/snappydance
www.snappy.pl

