
REGULAMIN DZIECIĘCEJ AKADEMII TAŃCA BONITO

OGÓLNE INFORMACJE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja poniższego 
regulaminu

2. Dokonanie zapisu na zajęcia na podstawie opłacenia zajęć tanecznych.

3. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy     
(w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun).

4. Kontakt: joanna. dab  ska@op.pl  lub tel. 512143779

5. Zapisując się na zajęcia Dziecięcej Akademii Tańca Bonito, każdy uczestnik     
(w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun) deklaruje, iż jest 
świadomy własnego stanu zdrowia i nie ma przeciwwskazań do wykonywania 
ćwiczeń fizycznych oraz powinien posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.

6. Klienci Studia Tańca Bonito są zobowiązani do poszanowania mienia 
będącego na wyposażeniu obiektu, w którym prowadzone są zajęcia oraz 
pełnej rekompensaty start materialnych, wynikłych z niewłaściwego 
zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.

7. Za starty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich
rodzice lub opiekunowie.

8. O opuszczenie obiektu prowadzenia zajęć mogą zostać poproszone osoby, 
które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, ich zachowanie będzie 
zagrażało bezpieczeństwu osób lub wyposażeniu obiektu, w którym odbywają 
się zajęcia.

9. Za przedmioty osobiste pozostawione na terenie obiektu, w którym                   
są prowadzone zajęcia Studio Tańca Bonito nie ponosi odpowiedzialności.
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10.Studio Tańca Bonito zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów 
filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i 
informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę (w przypadku osób 
niepełnoletnich jego rodzic/opiekun).

RODZAJE ZAJĘĆ

1. Nauka salsy oraz innych tańców karaibskich : merengue , bachata, reggaeton.

2. Zajęcia są intensywne, w związku z tym potrzebny jest odpowiedni strój: 
baletki lub buty taneczne mogą być również wygodne buty sportowe na 
bardzo miękkiej podeszwie, leginsy lub spodenki oraz dopasowana do ciała 
bluzeczka.

3. Ogólne zajęcia ruchowo-taneczne ( podstawy techniki prowadzenia stóp, rąk 
oraz obrotów, ćwiczenia rozciągające)

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie: 
www.bonitolublin.pl

2. Studio Tańca Bonito ma prawo w szczególnie wyjątkowych okolicznościach 
odwołać zajęcia lub zmienić ich termin. Informacja w takim przypadku 
zostanie zamieszczona możliwie najszybciej na stronie www.bonitolublin.pl 
oraz na Grupie Bonito Kids na Facebooku.

3. Każdy uczestnik powinien:
• regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia
• przestrzegać i wykonywać wszystkie polecenia trenera
• powiadamiać trenera o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem 

zajęć
• usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach tanecznych
• śledzić i dostosować się do bieżących informacji podawanych w trakcie zajęć 

oraz na stronie www.bonitolublin.pl oraz w grupie Bonito Kids na Facebooku

OPŁATY

1. Opłata na zajęcia regulowana jest w formie jednorazowej wpłaty za cały 
miesiąc.

2. Opłatę należy uregulować do 15 dn. każdego miesiąca
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3. Opłata za zajęcia  wynosi 90 zł i jest możliwa tylko w formie przelewu na 
konto:

Studio Tańca Joanna Dąbska
ul. Balladyny 12/115
56114020040000300273442161

tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika , Letnia Akademia Tańca Bonito

Osoby, które chcą otrzymać FV za zajęcia prosimy o przesłanie danych na 
maila: joanna.dabska@op.pl w terminie 7 dni od dokonania przelewu.

O terminowej wpłacie decyduje data wysłania przelewu..

Studio Tańca Bonito Joanna Dąbska akceptuję warunki regulaminu

………………………………………                    …………………………………….
data, podpis                                                              data, czytelny podpis
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