REGULAMIN SAMODZIELNEGO KORZYSTANIA Z SALI
TANECZNEJ
§1
Pojęcia i postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady samodzielnego korzystania z sali tanecznej w
studiu tańca GRAWITACJA DANCE ACADEMY (zwanym dalej „studio”), położonym przy
ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, przez członków Stowarzyszenia „Klub Sportowy
Grawitacja”.
2. Usługa samodzielnego korzystania z sali tanecznej w studiu dostępna jest tylko dla członków
Stowarzyszenia, którzy spełniają łącznie poniższe wymogi:
a) mają ukończone 12 lat;
b) są zawodnikami grup CREW;
c) mają opłacone bieżące składki członkowskie.
3. Warunkiem skorzystania z usługi samodzielnego wejścia na salę taneczną jest:
a) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego
punktów;
b) wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka oświadczenia, które stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostarczenia go do recepcji Klubu.
§2
Warunki korzystania z Sali
1. Samodzielne korzystanie z sal tanecznych jest bezpłatne.
2. Usługa korzystania z sal tanecznych dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
14:00 – 17:00.
3. Zawodnik, niezwłocznie po przyjściu do studia, ma obowiązek wypełnić odpowiedni
formularz w recepcji Klubu.
4. W trakcie samodzielnego treningu zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych.

5. Podczas przebywania w studiu Zawodnik ma obowiązek dbać o czystość i odpowiednio się
zachowywać.
6. Osoba samodzielnie wchodząca na salę taneczną korzysta z sali i jej wyposażenia na własną
odpowiedzialność.
7. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osoby samodzielnie
korzystającej z sali tanecznej powstały podczas samodzielnego korzystania z sali lub na
skutek samodzielnego korzystania z sali.
8. Za szkody i zniszczenia mienia, w tym sprzętu grającego, powstałe podczas samodzielnego
korzystania z sali tanecznej odpowiada osoba korzystająca z sali tanecznej.
§3
Sposób rezerwacji sali
1. Rezerwacji sali można dokonać tylko drogą elektroniczną poprzez indywidualne konto
tancerza znajdujące się na stronie internetowej Klubu.
2. Samodzielne korzystanie z sali możliwe jest tylko w sytuacji, gdy na sali nie odbywają się
zajęcia prowadzone przez klub.
3. W sytuacji kolizji zgłoszeń, o tym, który z Zawodników ma prawo skorzystać z sali, decyduje
Zarząd Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia zgody na samodzielne
wejście na salę Zawodnikowi, który:
a) zalega z opłatą składek członkowskich;
b) nie wywiązuje się z obowiązków członka Stowarzyszenia określonych w Statucie
Stowarzyszenia;
c) swoim zachowaniem daje podstawy, by wątpić czy będzie korzystać z sali w sposób
zgodny z jej przeznaczeniem.
5. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi samodzielnego korzystania z
sali lub ograniczenia jej dostępności jedynie do wybranych członków Stowarzyszenia.
§4
Ochrona prywatności
1. Dane przekazane podczas korzystania z usługi samodzielnego wejścia na salę, które są
danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami),
wykorzystane będą tylko do kontaktu z podmiotem, który je udostępnił w sprawach związanych
z usługą samodzielnego wejścia na salę taneczną. Dane te przechowywane są zgodnie z
przepisami GIODO oraz Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i w żadnym wypadku
nie będą udostępniane osobom trzecim.
2. Podmiotowi, który przekazał swoje dane przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych
osobowych i poprawiania ich.
§6
Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie „Klub Sportowy Grawitacja” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w Regulaminie.
2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:
a) w pierwszej kolejności: Regulamin Studia Tańca i Regulamin Klubu Sportowego
„Grawitacja”;
b) w przypadku braku regulacji w dokumentach wskazanych w podpunkcie a): przepisy
ogólnokrajowe.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Regulamin w nowym brzmieniu zostanie
opublikowany na stronie www.grawitacja.com.pl.
4. Nowy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego publikacji na stronie
internetowej określonej w ust. 3 § 6.

Załącznik nr 1
Data …………………….

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja, ……………………………………………., wyrażam zgodę na skorzystanie przez moje
dziecko, ……………………………………….. z możliwości samodzielnego wejścia na salę
treningową. Jestem świadom, że Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Sportowy
Grawitacja” nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osoby samodzielnie
korzystającej z sali tanecznej powstały podczas samodzielnego korzystania z sali lub na skutek
samodzielnego korzystania z sali. W związku z powyższym moje dziecko korzystać będzie z
sali na moją odpowiedzialność.
Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
„Klub Sportowy Grawitacja”, które mogłyby powstać w związku z samodzielnym
korzystaniem z sali tanecznej przez moje dziecko.
Moje oświadczenie jest ważne i zachowuje moc:
a) jedynie w dniu jego wystawienia;
b) do dnia ………………………….*
* Niepotrzebne skreślić.

_______________________
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

