REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach tanecznych
oraz korzystania z sali tanecznej im. Bolesława Barbackiego
w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KLUBU TAŃCA
TOWARZYSKIEGO AXIS MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY SOKÓŁ.
1. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach organizowanych przez Klub Tańca Towarzyskiego AXIS
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zwanym dalej KTT AXIS jest
równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do
przestrzegania poniższego regulaminu.
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez KTT AXIS mogą być jedynie osoby, które są
członkami KTT AXIS, przestrzegają postanowienia niniejszego Regulaminu i Regulaminu KTT
AXIS oraz mają uregulowane składki członkowskie na rzecz KTT AXIS zgodnie z aktualnym
zarządzeniem Dyrektora MCK SOKÓŁ.
3. Na sali zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych
zajęć, czyli te, które spełniają warunki, o których mowa w punkcie 2. Z uwagi na komfort zajęć
wszystkich uczestników, rodzice, dzieci i inne osoby towarzyszące, które nie uczestniczą
w zajęciach nie mają prawa przebywać na sali tanecznej.
4. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie mają uregulowanych bieżących składek
za zajęcia w Klubie, mogą zostać pozbawieni prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni
opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności.
5. Każdy uczestnik zajęć może zgłosić się do Koordynatora lub Instruktora w celu dokonania
weryfikacji płatności.
6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Instruktor ma prawo
niedopuszczenia do udziału w zajęciach i wejścia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź
niszczącym podłogę.
7. Instruktor ma prawo nie wpuścić osoby spóźnionej na zajęcia.
8. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć
lub jest w inny sposób niestosowne. Uczestnicy zajęć do 18 roku życia wykluczeni z udziału
w zajęciach, pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora do końca zajęć.
9. Uczestnik niepełnoletni podczas zajęć znajduje się pod opieką instruktora. Odpowiedzialność
instruktora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
10. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek odebrać dziecko z chwilą zakończenia zajęć.
11. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać sali, w której odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody
instruktora.

II SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
1. Zajęcia prowadzone są w formie zamkniętej. Zapisy do grup rozpoczynają się we wrześniu,
zgodnie z informacją na stronie internetowej i w materiałach promocyjnych. Liczba miejsc
w grupach jest ograniczona.
2. W przypadku małej liczby uczestników danego kursu MCK SOKÓŁ ma prawo rozwiązać
grupę. W takim przypadku MCK SOKÓŁ proponuje udział w zajęciach innej grupy.
3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora MCK SOKÓŁ ma prawo wyznaczyć innego
prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania
uczestników o tym fakcie.
4. W przypadku choroby lub niedyspozycji uczestnika zajęć ma on obowiązek powiadomić o tym
instruktora prowadzącego zajęcia przed ich rozpoczęciem.
5. W sytuacjach losowych MCK SOKÓŁ ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one
zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.

6. MCK SOKÓŁ ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć i instruktora
zajęć. Jeżeli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, MCK SOKÓŁ
może zaproponować udział w zajęciach innej grupy o zbliżonym poziomie zaawansowania
tanecznego.
7. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora MCK
SOKÓŁ.

III BEZPIECZEŃSTWO
1. MCK SOKÓŁ nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków ani
nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy MCK SOKÓŁ
i osób działających z ramienia Centrum. O każdym wypadku lub niebezpieczeństwie
powstałym w czasie zajęć należy niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.
2. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane
z konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika
zajęć.
3. Za mienie uczestników zajęć MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość
zamknięcia szatni na czas zajęć. W przypadku ewentualnej kradzieży MCK SOKÓŁ jest
zobowiązane do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować
instruktora o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
4. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na
sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Uczestnicy zajęć przebywają na sali
wyłącznie w obecności instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez
uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
5. Uczestnik ma obowiązek powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed
rozpoczęciem zajęć. Kontuzje wynikłe w trakcie trwania zajęć należy niezwłocznie zgłosić
instruktorowi.
6. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę jedzenia i napoi.
7. Osoby przebywające na terenie MCK SOKÓŁ zobowiązane są do przestrzegania przepisów
BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia MCK SOKÓŁ i innych
uczestników zajęć.
8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając
porządku w MCK SOKÓŁ.
9. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi
on lub jego prawny opiekun.
10. Na terenie MCK SOKÓŁ obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów
alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren MCK SOKÓŁ.
12. MCK SOKÓŁ zapewnia dostęp do sanitariatów, mydła i suszarki do rąk (lub ręczniki
jednorazowe).

IV SPRAWY OGÓLNE
1. MCK SOKÓŁ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu mogą zostać skreślone z listy
uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.
Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017 r.

