REGULAMIN SZKOŁY SABROSA DANCE STUDIO
§1
1. Szkoła Salsa Sabrosa obecnie Sabrosa Dance Studio prowadzona jest przez Małgorzatę Kulpę
„SALSA SABROSA” Modlnica, ul. Cegielniana, nr 23A, 32-085, poczta Modlnica NIP
7962203655
2. Szkoła Sabrosa Dance Studio prowadzi działalność na ul.Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków.
Sabrosa Dance Studio
3. Szkoła Sabrosa Dance Studio jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
4. Szkoła Salsa Sabrosa , obecnie Sabrosa Dance Studio, prowadzi treningi tańca dla osób
dorosłych obecnie jedynie w ramach treningów przez planowaną Galą.
§2
1. Treningi tańca trwają 50 minut
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
4. Każda osoba rozpoczynają trening może dołączyć do grupy treningowej tylko po wcześniejszym
kontakcie mailowym bądź telefonicznym.
5. Grupy mają formę zamkniętych zajęć prowadzonych przez instruktora w ramach prób przed
planowaną Galą Salsy
§3
1. Osoba rozpoczynająca zajęcia może zdecydować czy uiszcza opłatę jednorazową za pojedyncze
zajęcia na które wchodzi czy zakupuje karnet.
2. Cennik zajęć dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie www.salsasabrosa.pl
3. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus mogą uczestniczyć w dowolnej ilości treningów w
Sabrosa Dance Studio dziennie ( o ile grupy mają otwarte zapisy), każdorazowo odbijając się na
recepcji przed kolejną godzina zajęć.
Posiadacze kart OK System mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie
4. Rezygnacja z uczestnictwa w treningach musi odbyć się bezpośrednio w recepcji szkoły bądź
mailowo.
§4
1. Kursanci proszeni są o zgłaszanie nieobecności tak wcześnie jak to możliwe.
2.Nieobecność można zgłosić :
− mailowo (sabrosa.studio@gmail.com)
− smsem (730-274-915)
− w recepcji
3. Salsa Sabrosa obecnie Sabrosa Dance Studio informuje kursantów o odwołaniu zajęć na podane
przez nich adresy mailowe.
§5
1. Na wszystkie treningi 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, przed dołączeniem do
grupy muszą skontaktować się z instruktorem prowadzącym zajęcia lub z recepcją, w celu
upewnienia się o trafności wyboru kursu oraz jego poziomu oraz dostępnych miejscach.
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).
3. W związku z pandemią kursanci zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta
na terenie całej szkoły.
4. Przed wejściem do studia należy zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę.
§ 7.
1. Salsa Sabrosa obecnie Sabrosa Dance Studio udostępnia kursantom zamykane szafki na rzeczy
osobiste. Kursant ma obowiązek każdorazowo sprawdzić 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. W szafkach nie można pozostawiać wartościowych rzeczy.
2. Salsa Sabrosa dysponuje ograniczoną ilością szafek i nie ma obowiązku zapewnić każdemu
kursantowi szafki.
3. 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 zamieszkani, numer PESEL itp.).
§8
1. Na zajęcia danego dnia można przyjść maksymalnie 15 minut przed ich rozpoczęciem oraz do 10
minut po.
2. Po tym czasie drzwi szkoły zostają zamknięte a personel przeprowadza dezynfekcję wszystkich
części wspólnych.
3. Na terenie szkoły w jednym momencie może przebywać tyle osób, ile zezwala na to aktualne
rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ograniczeń związanych z pandemią Coronawirusa.
4. Osoby niezapisane na zajęcia nie mogą przebywać na terenie szkoły.
§9
1.Salsa Sabrosa obecnie 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.Salsa Sabrosa obecnie 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 KULPA
MAŁGORZATA „SALSA SABROSA” ul. Dolnych Młynów 10, 33-332 Kraków NIP 7962203655.
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 w celach marketingowych
* zgody przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowej drogą
elektroniczną
* Ankiety zdrowotnej związanej z epidemią Covid
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.
Dzięki zgodzie na wykorzystanie wizerunku Sabrosa Dance Studio w promowaniu się może
korzystać zdjęcia i nagrania z rzeczywistych zajęć prowadzonych przez naszych instruktorów.
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.
§9
1.W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe bez żadnych objawów infekcyjnych. W stanie
epidemii kursanci są proszeni o wypełnienie ankiety. W recepcji widoczna jest lista
przeciwwskazań medyczno-zdrowotnych i każdy kursant zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie
się nią przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. W żadnym czasie Kursant nie może brać udziału w
zajęciach posiadając jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne. Zajęcia taneczne są zajęciami
wymagającymi odpowiedniej kondycji i odpowiedniego stanu zdrowia, gdyż wiążą się ze znacznym
wysiłkiem fizycznym.
2. Każdy kursant ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje w stanie epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARSCoV-2 i może być każdorazowo zmieniony z uwagi na wprowadzane obostrzenia.

