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1. Uczestnikami zajęć Studia Baletowego Motyl mogą być dzieci w wieku od 4 lat, jednak
ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka leży w gestii prowadzącego zajęcia.

2. Zakłada się, iż uczestnicy zajęć nie mają przeciwwskazań do wykonywanych na zajęciach
ćwiczeń. W przeciwnym razie rodzic zobowiązany jest do dostarczenia na piśmie wszelkich
niezbędnych informacji lub wskazań lekarskich.

3. Dla dobra integracji grupy i zaangażowania dzieci, zajęcia odbywają się bez obecności
rodziców na sali ćwiczeń.

4. Na zajęcia uczestnik przychodzi 10 minut wcześniej i czas ten przeznacza na przebranie
i przygotowanie do zajęć. W przypadku spóźnienia nauczyciel ma prawo nie wpuścić
uczestnika na zajęcia.

5. Na zajęciach baletowych wszystkich członków obowiązuje strój: body (kostium baletowy),
rajstopy (kolor biały/ różowy), baletki, spięte włosy.

6. Opłaty za udział dziecka w zajęciach należy dokonywać "z góry", do 10 dnia danego
miesiąca. Opłata za zajęcia jest stała bez względu na to czy dziecko uczestniczy we
wszystkich zajęciach.

8. W razie nieobecności rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia
prowadzącego o przyczynach nieobecności.

9. Skreślenie z listy może nastąpić po: nieterminowym wpłacaniu opłat za zajęcia,
opuszczaniu zajęć, złym zachowaniu na zajęciach lub w innych przypadkach na wniosek
rodzica lub prowadzącego.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnik lub jego opiekun jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora (tj. biuro Studia
Baletowego). W przeciwnym razie uczestnik będzie zobowiązany do dalszego opłacania
zajęć.

11. Opłata za zajęcia nie zawiera ubezpieczenia NNW.

12. Warunkiem przyjęcia na zajęcia baletowe jest akceptacja wszystkich powyższych
punktów regulaminu oraz podpisanie umowy o naukę dziecka w Studiu Baletowym Motyl.

13. Zapisanie dziecka na zajęcia w Studiu Baletowym Motyl jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) "RODO”


