REGULAMIN SZKOŁY SALSA SABROSA
§1
1. Szkoła Salsa Sabrosa prowadzona jest przez Małgorzatę Kulpę oraz
Grzegorza Przetockiego.
2. Szkoła Salsy Sabrosa prowadzi zajęcia nauki tańca dla osób dorosłych.
§2
1. Zajęcia nauki tańca trwają 1h zegarową.
2. Zajęcia odbywają się na zróżnicowanych poziomach zaawansowania.
3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w siedzibie
szkoły oraz na stronie www.salsasabrosa.pl
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§3
Osoba rozpoczynająca kurs może zdecydować po udziale w zajęciach, czy
uiszcza opłatę jednorazową czy zakupuje karnet.
Cennik zajęć dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie
www.salsasabrosa.pl
Posiadacze kart Benefit Multisport Plus, OK System oraz FitFlex mogą
uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie.
Posiadacze kart
Benefit Multisport Plus, OK System oraz FitFlex
deklarujący jednorazowy udział w zajęciach uiszczają opłatę w wysokości 5
zł.
Posiadacze kart Benefit Multisport Plus, OK System oraz FitFlex deklarujący
chęć uczestniczenia w kursie wpłacają kaucję w wysokości 60 zł. Kaucja
podlega zwrotowi po deklaracji zakończenia uczestnictwa w zajęciach. W
przypadku odliczenia należności za niezgłoszoną nieobecność na zajęciach
kursant zobowiązany jest uzupełnić kaucję do kwoty 60 zł. Niezależnie od
ilości kursów, w których uczestniczy posiadacz karty, wpłacana jest jedna
kaucja.
Rezygnacja z kursu musi odbyć się bezpośrednio w recepcji szkoły
( automatycznie z oddaniem pozostałej części kaucji) bądź mailowo i od tej
chwili kaucja zostaje zamrożona na 2 miesiące w ciągu których należy ją
odebrać. Po wyznaczonym okresie kaucja ( lub jej część) przepada.

§4
1. Kursanci zobowiązani są zgłaszać nieobecność na zajęciach min. 24 h przed
rozpoczęciem zajęć.
2. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach równoznaczny jest z
przepadnięciem jednego wejścia dla kursantów z karnetem oraz
potrąceniem przez Salsa Sabrosa 15 zł z kaucji dla kursantów posiadających
karty Benefit Multisport Plus, OK System oraz FitFlex.
3. Nieobecność można zgłosić:

• mailowo (sabrosa.studio@gmail.com)
• smsem (730-274-915)
• w recepcji
4. Salsa Sabrosa informuje kursantów o odwołaniu zajęć na podane przez nich
adresy mailowe.
§ 5.
1. Na wszystkie kursy należy zapisać się wysyłając maila na adres:
sabrosa.studio@gmail.com lub w recepcji.
2. Kursanci chcący dołączyć w trakcie kursu na poziomie P2 lub wyższym
powinni skontaktować się z instruktorem prowadzącym zajęcia lub z
recepcją, w celu ustalenia możliwości dołączenia.
3. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych szkoła ma prawo odwołać
bądź przełożyć kurs/wydarzenie, informując o tym mailowo zgłoszone
osoby.
§ 6.
1. Kursanci powinni uczestniczyć w zajęciach w obuwiu zamiennym.
2. Zalecany jest wygodny i nie krępujący ruchów ubiór (adidasy, baletki lub
jazzówki; jeansy, dresy, leginsy).
§ 7.
1. Salsa Sabrosa udostępnia kursantom szafki na rzeczy osobiste.
2. Salsa Sabrosa dysponuje ograniczoną ilością szafek i nie ma obowiązku
zapewnić każdemu kursantowi szafki.
3. Salsa Sabrosa nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione na
terenie studia, w szczególności komputery przenośne, telefony
komórkowe, dokumenty, pieniądze i biżuterię.
§8
1. Salsa Sabrosa na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych
uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych podanych przez
kursantów w celu wykonania na rzecz kursantów usług nauki tańca.
2. Salsa Sabrosa przetwarza dane osobowe kursantów w celach promocji
kolejnych otwieranych kursów, organizowanych wydarzeń oraz sprzedaży
innych produktów i usług na podstawie wyrażonej przez kursantów
pisemnej zgody.
§9
1. Kursanci uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. Uczestnictwo w zajęcia równoznaczne jest z uznanie stanu swojego zdrowa
za odpowiedniego do wykonywania aktywności fizycznej w postaci tańca.

3. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych niezwłocznie należy
poinformować instruktora o problemie.
§10
1. Udział w zajęciach równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Salsa Sabrosa oraz na stronie
www.salsasabrosa.pl

