REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SNAPPY
I. Uczestnictwo w zajęciach
1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu SNAPPY
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SNAPPY w celach informacyjnych
i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz.
926.
2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie osobiście formularza rejestracyjnego dostępnego
u organizatora.
4. Obowiązuje imienna rejestracja obecności na zajęciach. Przy wejściu należy okazać karnet miesięczny
(w przypadku gdy jest wykupiony) lub uiścić opłatę jednorazową. W przypadku dzieci sprawdzana jest lista
obecności.
5. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które opłaciły zajęcia z góry za cały
miesiąc oraz uczestniczące w zajęciach regularnie.
6. W przypadku grup zamkniętych, w zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę
instruktora prowadzącego grupę.
7. SNAPPY ma prawo do skreślenia uczestnika z listy i zakazu wejścia na zajęcia w przypadku gdy:
• Nie zostały wniesione opłaty zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem.
• Doszło do umyślnego zniszczenia mienia SNAPPY
• Uczestnik zakłóca porządek, przeszkadza w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób narusza
Regulamin.
8. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy i pracownicy SNAPPY. Osoby, które nie biorą
udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Zapis nie
dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników tzw. lekcji pokazowych.
9. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach organizowanych
przez SNAPPY w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek do organizatora zajęć
SNAPPY lub wysyłając e-mail: info@snappy.pl
10. Organizator zastrzega sobie, że zapisanie się na zajęcia oraz opłata za lekcje jest potwierdzeniem akceptacji
zasad regulaminu oraz przynależności do SNAPPY i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie materiałów
filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych
i informacyjnych. Jednocześnie zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że
SNAPPY wyrazi zgodę.
II. Organizacja zajęć
1. Uczestnik powinien stawić się w miejscu prowadzenia zajęć minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem, żeby
dokonać płatności oraz przygotować się do treningu.
2. W przypadku niedyspozycji instruktora, SNAPPY ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności
informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy
informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć, przez SMS lub stronę internetową www.snappy.pl
3. W przypadku małej liczby osób w grupie, PONIŻEJ 3 OSÓB, SNAPPY ma prawo zamknąć grupę lub
jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
4. Obowiązkiem uczestnika jest zmiana obuwia przed wejściem do sali. Instruktor może nie pozwolić na udział
w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali treningowej.
III. Bezpieczeństwo
1. Organizator nie odpowiada za pozostawione i zaginione rzeczy w szatniach i na salach.
2. Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom
instruktora.
3. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów na salę.
4. Osoby przebywające w siedzibie SNAPPY zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP

i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
5. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając
pracy SNAPPY
6. Zapisując się na zajęcia w SNAPPY Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej,
a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. SNAPPY nie odpowiada za kontuzje oraz nieszczęśliwe
wypadki Uczestników zajęć. SNAPPY nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy SNAPPY i osób działających z ramienia
SNAPPY. Dla chętnych SNAPPY może wykupić ubezpieczenie od NNW w Generali SA (dodatkowa opłata).
7. SNAPPY i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z zajęć do domu.
8. W siedzibie SNAPPY obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
IV. Płatności
1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia.
2. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności zgłaszają się do organizatora zajęć przed ich rozpoczęciem, żeby
dokonać wpłaty gotówkowej lub potwierdzić realizację przelewu bankowego.
3. Osoba, która nie uregulowała płatności, nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona
o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.
4. Płatności można dokonać za pojedyncze lekcje lub w formie karnetu, czyli opłaty z góry za cały miesiąc zajęć
w korzystniejszej cenie. Cena karnetu zależy od liczby zajęć w danym miesiącu. Ceny za lekcje podane są
w aktualnym Cenniku na stronie www.snappy.pl. Istnieje możliwość skorzystania z rabatów, które są
wyszczególnione w Cenniku. SNAPPY zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika.
5. Opłaty za karnet należy dokonać najpóźniej do 15-tego dnia danego miesiąca. Uczestnik może odrobić
nieobecność na zajęciach, na dowolnych, lecz innych niż już opłacone, do końca miesiąca, w którym nieobecność
nastąpiła. Osoby rozpoczynające zajęcia w danej grupie w środku miesiąca, mają prawo do wykupienia karnetu
z mniejszą liczbą wejść.
6. Osoby rozpoczynające naukę tańca w danej grupie, na pierwszych zajęciach mogą opłacić tylko jedną lekcję,
w kwocie jak za pojedyncze zajęcia. Decydując się na kontynuację nauki, przed kolejną lekcją, mogą dopłacić
pozostałą należność do pełnej opłaty za karnet.
7. Wpłat można dokonywać osobiście gotówką u organizatora SNAPPY, bądź przelewem na konto SNAPPY
przed rozpoczęciem kursu. W przypadku wpłat na konto, w tytule przelewu należy wpisać:
Imię i Nazwisko uczestnika, dzień i godzinę zajęć.
np. Anna Kowalska, poniedziałek 17:30
Dane do przelewu
Snappy Damian Osiakowski
mbank: 13 1140 2004 0000 3902 7575 4780
V. Zwroty
1. Nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych
pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.
2. W innych przypadkach nieobecność na opłaconych zajęciach nie jest uwzględniana. Wyjątkiem są zajęcia,
które nie odbyły się z winy SNAPPY. W takiej sytuacji wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na
innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
VI. Postanowienia ogólne
1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany
zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
2. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje
możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z organizatorem
SNAPPY.
3.Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela SNAPPY.

