
 

 

 

  

1.   Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w LETNICH WARSZTATACH TANECZNYCH w AQUAPARKU RADOM, organizowanej przez Poland Business Park XXI 

sp. z o.o  

(dalej „PBP XXI”) w AQUAPARKU w Radomiu, przy ul. Chrobrego 3 (zwanej dalej „ LWT ”). 

2.   Regulamin LWT jest integralną częścią Regulaminu Aquaparku Radom oraz zapoznanie się i akceptację ich postanowień  Regulaminu Aquaparku. 

3.   LWT są  prowadzone według harmonogramu zajęć uzgodnionego z instruktorem LWT dla poszczególnych grup wiekowych o od stopnia zaawansowania dzieci . 

Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej          www.aquapark-radom.pl oraz w recepcji fitness Aquaparku Radom. 

4.   Uczestnikami LWT mogą być  dzieci  w wieku 4 – 14+ lat. ( zwane dalej „Uczestnik „ lub łącznie Uczestnikami ) 

5.   Zajęcia będą odbywać się  w terminach : 

a)  4 - 6 lat             07, 08, 09 i 12, 13, 14               sierpień  2019 

b)  7 – 9 lat            23, 24, i 26, 27, 28, 29             sierpień  2019 

c) 10 – 13 lat         19, 20, 21, 22 i 30, 31               sierpień  2019 

6.   Czas trwania zajęć dla grup  

a)   4 – 6 lat              godz. 17.30      (  120 min  z przerwą ) 

b)  7 – 9 lat               godz. 17.30      (  150 min z przerwą  )  

c)  10 – 13 lat           godz.  17.30     (  150 min. z przerwą )  

 

7.   Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest zakupienie jednorazowego karnetu w cenie 250 zł  

8.   Karnet ważny jest 6 dni  pracujących  ( niedziele i święta nie obowiązuje )  od 1 dnia zajęć Letnich Warsztatów Tanecznych  dla danej grupy . 

9.   Karnet  posiada 6  wejść 

10. Karnet nie posiada kaucji 

11. Karnet jest w formie  papierowej z 6 okienkami , odcinanymi przy recepcji fitness  przed rozpoczynającymi się zajęciami  

12. Karnet nie ma możliwości  zmiany daty , nie można go wykorzystać na zajęciach w roku szkolnym  

13. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa dziecka  na zajęciach LWT jest okazanie przez dziecko paska  na ręku  instruktorowi tańca  

14. Dziecko które nie będzie miało przypiętego paska  nie może brać udziału w zajęciach. 

15. W przypadku kiedy Uczestnik  nie będzie mógł uczestniczyć  w zajęciach  w czasie LWT opłata  za karnet nie będzie  zwrócona . 

16. W przypadku kiedy Uczestnik nie będzie mógł  uczestniczyć na  4 lub więcej zajęciach opłata karnetu będzie pomniejszona jednorazowo o kwotę 50 zł – ale tylko     w 

przypadku zgłoszenia przed wpłaceniem zaliczki i zapisaniem dziecka  na listę rezerwacji  LWT -  po uprzedniej akceptacji  Kierownika  Aquapark Radom .  

 17. W przypadku kiedy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć mniej niż 4 zajęcia  w czasie LWT opłata karnetu  nie ulegnie pomniejszeniu . 

18. Gwarancją uczestnictwa w Letnich  Warsztatach   Tanecznych  jest wpłata zaliczki w kwocie 100 zł do dnia 30.06.2019  oraz wypełnienie  oświadczenia wyrażającego zgodę 

na zapoznanie się z regulaminem LWT ,  wyrażeniem zgody na zasady jakie są ustalone  w regulaminie  oraz o Rozporządzeniu Ogólnym o ochronie  Danych osobowych i 

otrzymywaniu  informacji przetwarzania danych osobowych i wizerunku dziecka  utrwalonego w trakcie Letnich Warsztatów  Tanecznych . 

19. Zakup karnetu – uzupełnienie  wpłaty całości  w kwocie 150 zł  - najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć wyznaczonej grupy  LWT 

20. Program  zajęć będzie  obejmować : 

       -   nową formę rozgrzewki : w grupach początkujących będzie ona na poziomie wyższym  

       -   przypomnienie  i utrwalenie dotychczasowych umiejętności  

       -   naukę nowych układów tanecznych  

       -   przygotowanie do kolejnego sezonu kursu  

       -   w trakcie zajęć możliwość przenoszenia uczniów do grup o wyższym poziomie  

21.  Rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą przebywać na Sali w czasie zajęć tanecznych dzieci . 

22.  W przypadku  odwołania zajęć przez Aquapark Radom w czasie trwania LWT , Aquapark rozliczy  zajęcia przesuwając lekcje zajęć na inny termin 

23.  W przypadku rezygnacji z udziału dziecka z zajęć  dziecka  z zajęć niezależnie od przyczyny  nie uprawnia do zwrotu karnetu. 

24. Przy zapisywaniu dziecka na listę rezerwacji  LWT trzeba podać aktualny  telefon do rodzica lub opiekuna prawnego  Uczestnika w LWT w celu potwierdzenia                   

rozpoczęcia  zajęć . 

25. Brak wpłaty  całościowej tzw. uzupełnienia kwoty po zaliczce dla danego Uczestnika zajęć LWT powoduje automatyczne wykreślenie. 

26. Zaliczka nie będzie zwracana po nieuregulowaniu „ uzupełnienia kwoty ‘’ 

27. Uczestnicy LWT przebywają pod opieką wykwalifikowanego instruktora w godzinach w pkt.6 dla danej grupy . 

28. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby do tego upoważnione   ( upoważnienie p isemne ) 

29. Uczestnicy LWT mają obowiązek : 

      ●  przestrzegać Regulaminu CZŁONKA LWT 

      ●  przestrzegać zasad bezpieczeństwa  i Przeciw Pożarowego  

      ● bezwzględnie podporządkować się instruktorowi ,  

      ● przestrzegać harmonogramu  zajęć  

      ● brać udział w realizacji programu LWP 

      ● szanować mienie , pomoce dydaktyczne , własność innych uczestników  LWP 

      ● bez wiedzy instruktora nie oddalać  się od grupy 

      ● kulturalnie zachowywać się i  zwracać  do instruktora 

      ● zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny  

 30.  Za szkody wyrządzone przez dziecko – Uczestnika LWP odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni . 

 31.  Samowolne  oddalenie się od Instruktora , niesubordynacja , niezdyscyplinowanie , niewykonywanie poleceń Instruktora , nieprzestrzeganie Regulaminu LWT – i 

Regulaminu Aquaparku będzie karane upomnieniem , naganą   a w ostateczności  - wykluczeniem Uczestnika z LWT  z udziału  bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa . 

32. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników LWT  oraz zniszczenia rzeczy należących  do dzieci – Uczestników LWT. 

33. Zalecane jest , by nie przynosić cennych urządzeń np. telefonów komórkowych  , odtwarzaczy muzyki ..itp. 

34. Na czas warsztatów  opiekunowie nie mogą korzystać  z obiektu  bezpłatnie  tak jak ma to miejsce   w czasie zajęć  na Szkółce w ciągu roku szkolnego . 

35. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć  

36. O wszelkich sprawach nieujętych w Regulaminie LWT decyduje Kierownik Aquapark Radom. 

REGULAMIN  
LETNICH WARSZTATÓW  TAŃCA    w AQUAPARKU 
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