poniedziałek, 25 marca 2019

Regulamin Sabrosa Dance Studio
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu jest równoznaczne
z akceptacją każdego punktu regulaminu Szkoły oraz udzieleniem
zgody na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych potrzebnych
do zapisu i komunikacji (imię, nazwisko, adres mailowy).
Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej
www.salsasabrosa.pl
Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od
stosowania się do jego postanowień.
2. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie,
zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu, również w czasie weekendów.
Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie
zblokowanej zazwyczaj w weekendy i na nie nie obowiązują żadne karty
partnerskie.
Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe
zainteresowanie o czym Szkoła poinformuje osoby zapisane.
3. Karnet jest wydawany na podstawie zapisu na kurs.
Użytkownik karnetu zobowiązany jest do jego posiadania, podczas
wizyty w obiekcie. Karnet jest imienny i nie można go przekazywać
innym osobom.
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4. Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną
ilość wejść następujących po sobie) lub karnetu open ograniczonego
czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie
można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące
po sobie zajęcia w danej grupie. Istnieje możliwość, po wcześniejszym
poinformowaniu, odrobienia zajęć na innych grupach (trwających tyle
samo czasu) lub wydłużenia karnetu o kolejne zajęcia.
Karnet Open dotyczy wszystkich zajęć natomiast, aby mieć gwarancję
miejsca, konieczne jest dokonanie rezerwacji. Dodatkowo kursant musi
dopasować poziom zajęć do swoich umiejętności - ta zasada
obowiązuje każdego niezależnie od rodzaju posiadanego karnetu.
Po utraceniu ważności karnetu, sugerujemy dokonanie płatności lub/i
rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnego karnetu
gwarantuje miejsce na zajęciach.
5. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu e-mail, prosimy
niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji (najlepiej
poprzez napisanie e-maila).
6. W przypadku niezgłoszonej nieobecności na kursie szkoła nie zwraca
opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny
termin przekraczający ważność karnetu wejściowego czy open. Karnet
open jest karnetem miesięcznym. Karnet miesięczny oznacza, że będzie
on trwał np. od 11 września do 10 października, czyli jeden dzień mniej
niż miesiąc, w którym się rozpoczął.
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7. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona
ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu może
zostać rozpatrzona przez zarząd szkoły. Taką prośbę należy zgłosić
wiadomością e-mailem na adres sabrosa.studio@gmail.com Jeśli zgoda
zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania
zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ
nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
8. Sabrosa Dance Studio

ma możliwość odwołania zajęcia,

zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć
jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne
(np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursanci zostaną
poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem
lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające aktualne
karnety wejściowe na dane zajęcia.
9. Szkoła tańca nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za
nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta. W
szczególnych przypadkach losowych sprawa będzie rozpatrywana
indywidualnie.
10. W przypadku rozwiązania grupy, połączenia z inną na tym samym
poziomie. stałej zamiany terminu lub instruktora Sabrosa Dance Studio
zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty
za zajęcia.
11. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają aktywne
karnety. Na salę nie mogą wchodzić rodzice, znajomi, osoby postronne.
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12. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które
nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będące pod wpływem
alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich
zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom lub będzie zagrażało
bezpieczeństwu osób i wyposażeniu szkoły.
Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i
godności pracowników i klientów Sabrosa Dance Studio.
13. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom
własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
14. Sabrosa nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione
przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
15. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o
opuszczenie sali.
W Sabrosa Dance Studio obowiązuje zakaz używania butów, z których
podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i
elementów ubioru, które mogą powodować kontakt metalowych części z
parkietem.
Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do
odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia szkoły.
16. Sabrosa Dance Studio udostępnia kursantom zamykane szafki na
rzeczy osobiste. Kursant ma obowiązek każdorazowo sprawdzić
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pewność oraz prawidłowość zamknięcia szafki oraz prawidłowe
działanie zamka. Każdorazowe nieprawidłowości związane z pewnością
zamknięcia kursant ma obowiązek zgłosić recepcji i nie pozostawiać w
nieprawidłowo działającej szafce rzeczy.
17. Salsa Sabrosa dysponuje ograniczoną ilością szafek i nie ma
obowiązku zapewnić każdemu kursantowi szafki.
18. Kluczyki do szafek są wydawane po pozostawieniu w recepcji
legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub karty miejskiej. Kursant
nie może pozostawić w recepcji dokumentów tożsamości ani prawa
jazdy ani kart płatniczych (czy jakichkolwiek innych dokumentów
zawierających dodatkowe informacje ponad imię i nazwisko takich jak
adres zamieszkania, numer PESEL itp.).
19. Rzeczy w szafkach można przechowywać tylko w godzinach pracy
studia. W szafkach nie należy pozostawiać rzeczy o wartości
przekraczającej 500 zł.
20. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy
uiścić opłatę w wysokości 30 zł bądź opłata ta zostanie pobrana z
aktywnej kaucji klienta / z karnetu.
21. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp.
uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia
jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność
finansowa.
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22. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w razie gdy ponad
połowa grupy zgłosi nieobecność.
23. Kursanci chcący dołączyć w trakcie kursu na poziomie P2 lub
wyższym, przed dołączeniem do grupy muszą skontaktować się z
instruktorem prowadzącym zajęcia lub z recepcją, w celu upewnienia sie
o trafności wyboru kursu oraz jego poziomu.
24. Szkoła ma prawo odmówić uczestnictwa w wybranych zajęciach,
jeżeli instruktor uzna że poziom osoby aplikującej, nie przystaje do
poziomu grupy. W takim wypadku zostanie zaproponowana grupa o
odpowiednim poziomie względem umiejętności danej osoby.
25. Kursanci zobowiązani są zgłaszać nieobecność na zajęciach min.
24 h przed rozpoczęciem zajęć.
Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach lub zgłoszenie z
wyprzedzeniem krótszym niż 24h, równoznaczne jest z przepadnięciem
jednego wejścia dla kursantów z karnetem oraz potrąceniem przez
Sabrosa Dance Studio, 15 zł z kaucji dla kursantów posiadających kartę
Benefit Multisport Plus, na co składają się koszty administracyjne i
marketingowe ponoszone w związku z rezygnacją, obsługa klienta i
rezygnacji oraz zapewnienia nowej osoby na zwolnione miejsce
26. Podczas weekendów w Sabrosa Dance Studio odbywają się zajęcia
doszkalające/uzupełniające z danego stylu. Obowiązują na nie zapisy,
tak samo jak na regularne kursy. Nie obejmuje ich Karnet Open oraz nie
są honorowane karty OK System oraz Fit Profit. Z karty Multisport
można korzystać z dopłatą 5 zł do każdych zajęć. Na powyższe zajęcia
w ramach doszkalania, nie można wykupić pojedynczego wejścia tylko
cały karnet/pakiet.
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§ 2 Regulamin płatności
1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc
w grupie.
Zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę www.salsasabrosa.pl , emailem, telefonicznie, bądź osobiście jest tylko formą zapisu, tylko
wpłata odpowiedniej kwoty za karnet wejściowy (minimum 4 wejścia)
lub karnet open jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.
2. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką bądź kartą w
siedzibie Szkoły oraz przelewem. Dane potrzebne do przelewu zostaną
Państwu wysłane mailem po dokonaniu zapisu.
3. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, za którą jest
dokonywana wpłata, oraz warsztatów (ewentualnie poziom): Ewa
Kowalska - Bachata Weekend (Improvers)
Osoba zgłoszona na kurs proszona jest o przesłanie e-mailem
potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub .jpg Przypominamy, że o
udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat. Osoby dokonujące
płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Szkoły oraz
udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.
W przypadku płatności przelewem w razie pytań prosimy skontaktować
telefonicznie z siedzibą Szkoły Tańca.
4. Wpłata (gotówką, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych
możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin
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ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w
temacie przelewu.
5. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę
osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach.
6. Istnieje także możliwość zakupu wejścia jednorazowego na dany kurs,
ale tylko w przypadku gdy na sali są wolne miejsca. Pierwszeństwo
uczestnictwa w kursie mają osoby z aktywnymi karnetami.
7. W przypadku potrzeby wystawienia faktury prosimy o zgłoszenie tego
w recepcji szkoły.

§ 3 Regulamin lekcji indywidualnych
1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście lub telefonicznie w
godzinach pracy Szkoły.
2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub do
Państwa muzyki, pod warunkiem, że zostanie to wcześniej ustalone.
3. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej
2 dni przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny
19.00 telefonicznie lub osobiście).
5. Cennik lekcji indywidualnych znajduje się na naszej stronie
internetowej w zakładce Cennik.
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6. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może
zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci
100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
7. Umówienie się na lekcję indywidualną lub pakiet lekcji jest
równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
8. W przypadku pierwszego tańca bądź innych, które nie mieszczą się w
profilu tanecznym szkoły, lekcje będą wyceniane indywidualne. Prośba o
kontakt mailowy: sabrosa.studio@gmail.com

§ 4 Regulamin korzystania z karnetów OPEN
1. Karnet Open jest karnetem imiennym, z którego skorzystać może
tylko jego posiadacz.
2. Karnet Open upoważnia do korzystania tylko z zajęć zawartych w
ofercie karnetowej.
Karnety open nie obejmują zajęć nieregularnych, warsztatów, maratonów
tańca oraz innych eventów organizowanych przez szkołę. Karnet open
obejmuje zajęcia dostępne w ofercie na dzień w którym został on
zakupiony, w przypadku wprowadzenia nowej usługi/zajęć przez
Sabrosa Dance Studio, należy dostępność tej usługi w ramach karnetu
open skonsultować z zarządem szkoły.
3. Gwarancją miejsca na kursie jest dokonanie rezerwacji na wybrane
zajęcia (kaucja nie dotyczy wszystkich zajęć). Szkoła nie ponosi
9
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odpowiedzialność za brak wolnych miejsc w wybranym przez Państwa
terminie, jeżeli rezerwacja nie zostanie dokonana.
4.Karnet open jest karnetem miesięcznym. Karnet miesięczny oznacza,
że będzie on trwał np. od 11 września do 10 października, czyli jeden
dzień mniej niż miesiąc, w którym się rozpoczął.
W przypadku dni wolnych ważność karnetu nie jest przedłużana, chyba
że obejmuje on długie weekendy (min. 5 dni) lub święta.
5. Ważność karnetu open nie może być przedłużona chyba, że
przedłużenie jest spowodowane chorobą co zostanie udokumentowane,
prosimy wiadomość kierować na adres: sabrosa.studio@gmail.com
6. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

§ 5 Regulamin korzystania z kart Multisport
1. Warunkiem korzystania z kursów w Sabrosa Dance Studio jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz
pozostałych punktów Regulaminu Szkoły.
2. Użytkownik Karty MultiSport zobowiązany jest do posiadania podczas
wizyty w obiekcie: karty MultiSport Plus oraz dokumentu ze zdjęciem
w celu okazania go pracownikowi recepcji.

3. Karta MultiSport jest imienna i nie można jej przekazywać innym
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osobom. W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status
Użytkownika i nie może skorzystać z zajęć.
Pracownik Szkoły może, w takiej sytuacji odebrać kartę niewłaściwemu
użytkownikowi w celu przekazania firmie Benefit Systems i właścicielowi
karty.
4. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o
okazanie dokumentu ze zdjęciem. Osoby, które nie dostosują się, nie
zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone o opuszczenie
sali, pod groźbą zgłoszenia zaistniałej sytuacji firmie BenefitSystems
oraz utratą karty MultiSport.
5. Posiadacze kart MultiSport mają obowiązek rezerwacji zajęć –
gwarancja miejsca. Rezerwacja zajęć jest możliwa poprzez stronę www,
e-mail, telefonicznie bądź osobiście w recepcji szkoły.
Dzięki rezerwacji klient będzie informowany o ewentualnym odwołaniu
zajęć bądź innych zmianach.
6. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus mogą uczestniczyć w
dowolnej ilości zajęć regularnych w Sabrosa Dance Studio dziennie,
każdorazowo odbijając sie na recepcji przed kolejną godzina zajęć.
7. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus deklarujący jednorazowy
udział w zajęciach, uiszczają opłatę w wysokości 5zł ( możliwość ta
dotyczy jedynie nowych kursantów szkoły i może zostać wykorzystana
tylko 1 raz na każdym rodzaju zajęć)
8. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus deklarujący chęć
uczestniczenia w kursie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, wpłacają
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kaucję w wysokości 60 zł. Wpłacona kaucja w przypadku rezygnacji z
kursu przez kursanta jest zwracana, jeśli nie przepadła w przypadku
nieobecności.
W przypadku odliczenia należności za zgłoszoną nieobecność na
zajęciach (info $1 paragraf 24) kursant zobowiązany jest uzupełnić
kaucję przy najbliższej wizycie w studio, do kwoty 60 zł. Niezależnie od
ilości kursów kaucja jest tylko jedna 60 zł.
9. Rezygnacja z kursu musi odbyć się bezpośrednio w recepcji szkoły
bądź mailowo i od tej chwili kaucja jest do odebrania w recepcji szkoły.
10. Karta Multisport obowiązuje tylko na regularne zajęcia, których
zakres materiału mieści się w standardowym programie danego kursu.
Jeśli dane zajęcia wykraczają poza program dydaktyczny danego kursu,
wtedy karta nie jest honorowana.
11. Z karty Multipsort nie można korzystać podczas warsztatów.
12. Podczas zajęć weekendowych czyli tzw. doszkalań, zajęć
wyrównawczych etc. obowiązuje dopłata do każdych zajęć 5 zł.
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§ 6 Regulamin korzystania z kart FitProfit
1. Warunkiem korzystania z kursów w Sabrosa Dance Studio jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz
pozostałych punktów Regulaminu Szkoły.
2. Użytkownik karty FitProfit zobowiązany jest do posiadania podczas
wizyty w obiekcie: karty FitProfit oraz dokumentu ze zdjęciem, w celu
okazania go pracownikowi recepcji.
3. Karta FitProfit jest imienna i nie można jej przekazywać innym
osobom.
W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika i nie
może skorzystać z zajęć.
Pracownik Szkoły może, w takiej sytuacji odebrać kartę nie właściwemu
użytkownikowi w celu przekazania firmie Fitprofit i właścicielowi karty.
4. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o
okazanie dokumentu ze zdjęciem. Osoby, które nie dostosują się nie
zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone o opuszczenie
sali, pod groźbą zgłoszenie zaistniałej sytuacji firmie FitProfit oraz utratą
karty.
5. Posiadacze kart Fitprofit mają obowiązek rezerwacji zajęć –
gwarancja miejsca. Rezerwacja zajęć jest możliwa poprzez stronę www,
e-mail, telefonicznie bądź osobiście w recepcji szkoły.
Dzięki rezerwacji klient będzie informowany o ewentualnym odwołaniu
zajęć bądź innych zmianach.
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6. Anulować rezerwację bez konsekwencji utraty wpłaconej kaucji należy
min 24 godziny przed zajęciami.W przypadku odwołania rezerwacji
później lub nie odwołania jej oraz nie przyjście na zajęcia skutkuje utratą
wpłaconej kaucji.
Po utracie kaucji konieczne jest wpłacenie jej po raz kolejny, aby znów
została przywrócona klientowi możliwość rezerwacji zajęć on-line.
7. Użytkownicy karty FitProfit mogą korzystać w ramach wejść
jednorazowych ze wszystkich kursów 60 minutowych.
Posiadacze kart Fit Profit deklarujący jednorazowy udział w zajęciach,
uiszczają opłatę w wysokości 5zł ( możliwość ta dotyczy jedynie nowych
kursantów szkoły i może zostać wykorzystana tylko 1 raz na każdym
rodzaju zajęć)
Ograniczenia czasowe:
Użytkownik może skorzystać z jednej wizyty/zajęć dziennie. Użytkownik
może skorzystać z 60 minut zajęć z wyłączeniem lekcji indywidualnych i
warsztatów.

§ 7 Regulamin korzystania z OK System
1. Warunkiem korzystania z kursów w Sabrosa Dance Studio jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz
pozostałych punktów Regulaminu Szkoły.
2. Zakres dostępnych usług w Sabrosa Dance Studio w ramach
Multikarnetów OkSystem dostępny jest na stronie internetowej:
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www.oksystem.pl. Wysokość dopłat do zajęć jest uzależniona
od posiadanego Multikarnetu OkSystem.
3. W szkole obowiązuje system autoryzacji drogą sms.
Po podaniu przez pracownika recepcji odpowiedniego numeru kategorii
następuje wysłanie sms pod wskazany numer ok system. Rejestracja
jest jednorazowa.
4. Posiadacze OK System mają obowiązek rezerwacji zajęć – gwarancja
miejsca. Rezerwacja zajęć jest możliwa poprzez stronę www, e-mail,
telefonicznie bądź osobiście w recepcji szkoły.
Dzięki rezerwacji klient będzie informowany o ewentualnym odwołaniu
zajęć bądź innych zmianach.
5. Anulować rezerwację bez konsekwencji utraty wpłaconej kaucji należy
min 24 godziny przed zajęciami. W przypadku odwołania rezerwacji
później lub nie odwołania jej oraz nie przyjście na zajęcia skutkuje utratą
wpłaconej kaucji.
Po utracie kaucji konieczne jest wpłacenie jej po raz kolejny, aby znów
została przywrócona klientowi możliwość rezerwacji zajęć on-line. Nie
wszystkie zajęcia objęte są systemem kaucji.
Ograniczenia czasowe:
Użytkownik może skorzystać z jednej wizyty/zajęć dziennie. Użytkownik
może skorzystać z 60 minut zajęć z wyłączeniem lekcji indywidualnych i
warsztatów.
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§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Sabrosa Dance Studio ,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. Sabrosa Dance Studio 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.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
zwanego dalej RODO – informujemy , że:
Administratorem danych osobowych kursantów Sabrosa Dance Studio
jest SABROSA DS. s.c., Adres ul.Dolnych Młynów 10 MIEJSCOWOŚĆ:
Kraków 31-124 Kraków NIP 6762556839. Kontakt; listownie na podany
adres lub mailowo na e-mail: sabrosa.studio@gmail.com
Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności Sabrosa Dance
Studio znajdują się pod:
http://www.salsasabrosa.pl/polityka-prywatnosci/
4. Kursanci Sabrosa Dance Studio przed pierwszymi zajęciami proszeni
są o podpisanie zgody na:
* przetwarzanie danych osobowych
* przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
* zgodę na wykorzystanie wizerunku
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Dzięki wyrażeniu zgody na powyższe działania Sabrosa Dance Studio
ma możliwość utrzymania kontaktu z kursantami, jest w stanie
informować ich o odwołanych zajęciach, planowanych kursach oraz
wyjazdach jak również promować powyższe działania w oparciu o
materiały foto i video.
5. Zajęcia, imprezy i eventy w Sabrosa Dance Studio oraz te, w których
Sabrosa Dance Studio bierze udział mogą być nagrywane i utrwalane w
postaci zdjęć i nagrań a następnie wykorzystywane przez Sabrosa
Dance Studio i rozpowszechniane w mediach społecznościowych oraz
stronach internetowych Sabrosa Dance Studio.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się
kontaktować mailowo: sabrosa.studio@gmail.com
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