
Regulamin Gliwickiego Stowarzyszenia
Taneczno-Sportowego SZOK Gliwice

(skrót: „SZOK Gliwice”)

1. Zapisanie się na zajęcia oraz opłacenie ich jest równoznaczne z akceptacją każdego
punktu Regulaminu Gliwickiego Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego SZOK Gliwice
(skrót: „SZOK Gliwice”) oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Szkołę.

2. Poprzez lekcje pierwszego tańca rozumie się zajęcia odbywające się nieregularnie, w
zależności od dyspozycyjności zainteresowanych i instruktorów.

3. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach pierwszego tańca jest uiszczenie opłat za naukę.
Koszt jednej indywidualnej lekcji (60 min) to 200 zł. Przygotowaliśmy również pakiety:

a. pakiet 4 lekcji – 660 zł (165 zł za jedną lekcję)
b. pakiet 10 lekcji – 1600 zł (160 zł za jedną lekcję)

4. Cena pakietów obowiązuje przy płatności z góry.

5. Opłaty za pierwszą lekcję należy wnosić na firmowy rachunek bankowy SZOK
Gliwice – w tytule przelewu należy umieścić następujące dane: Imię i nazwisko +
„opłata za pierwszą lekcję pierwszego tańca”.

6. Tuż po pierwszej lekcji należy dokonać opłaty za pozostałe lekcje z pakietu gotówką u
prowadzącego.

7. Przed rozpoczęciem nauki pierwszego tańca, konieczne jest wypełnienie ankiety.

8. Ze względów organizacyjnych możliwość odwołania lekcji jest możliwa jedynie do 24
godzin przed jej rozpoczęciem. W przypadku niezgłoszenia nieobecności uznajemy
lekcję za odbytą i pobierana jest za nią normalna pełna opłata.

9. Zapisując się na zajęcia w SZOK Gliwice, każdy Uczestnik jest świadomy własnego
stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych
do nauki tańca i uczęszczania na zajęcia.

10. SZOK Gliwice nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez
uczestników lekcji tańca w szatni czy na sali tanecznej
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11. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z oświadczeniem, że w ostatnim czasie
Uczestnik nie miał kontaktu z osobą chorą lub przebywającą na kwarantannie i sam
nie wykazuje objawów chorobowych w kontekście wirusa Covid-19.

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieodpowiednie
korzystanie z sali i sprzętu oraz zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia
kosztów ich napraw z własnych środków.

13. Szkoła nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnik może ubezpieczyć się w tym zakresie własnym staraniem i na własny
koszt.

14. Uczestnik zobowiązany jest do zmiany obuwia na taneczne/czyste. W przypadku
nieprzebrania obuwia SZOK Gliwice może odmówić wstępu na zajęcia bez
obowiązku zwrotu opłaty.
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