
Regulamin zajęć  

1. Płatność za zajęcia kursanci uiszczają na pierwszych zajęciach miesiąca za dany miesiąc z góry, 
w formie gotówki lub płatności elektronicznej w recepcji Akademii. 

2. Terminy, czas trwania zajęć oraz wysokość opłat są podane do publicznej wiadomości w formie 
pisemnej (do odebrania na recepcji) oraz na stronie uniejewskitaniec.pl w zakładce Grafik. 
O wszelkich zmianach Akademia Tańca Uniejewski będzie informowała osobiście, telefonicznie, 
bądź smsowo. 

3. Opłata za miesiąc zajęć to opłata za 4 spotkania. Jeśli w miesiącu przypada 5 spotkań, jedno z 
nich jest rozliczane jako inny miesiąc. Dokładne rozliczenie zajęć klienci otrzymują na początku 
kursu. 

4. Nieobecność lub spóźnienie kursanta na zajęcia nie powoduje przedłużania, odrabiania 
czy zmniejszenia ceny za zajęcia. Przypadki silnej, długotrwałej choroby lub braku możliwości 
brania udziału w zajęciach (np. złamana noga) będą traktowane indywidualnie. 

5. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach przez cały miesiąc pobierana jest opłata 20 zł 
za utrzymanie miejsca w grupie. 

6. W przypadku zaległości finansowych, Akademia Tańca Uniejewski może odmówić możliwości 
wstępu na salę aż do ich uregulowania. 

7. Jeśli klient chce skorzystać z przysługującej mu promocji, musi poinformować o tym 
każdorazowo pracownika recepcji szkoły. Korzystanie z promocji jest jednoznaczne 
z potwierdzeniem znajomości regulaminu tej promocji (dostępne na recepcji). 

8. Prawo do uczestnictwa w kursie nie może być przekazane na osobę trzecią. Płatność 
jest przypisana do konkretnej osoby, a pod jej nieobecność nie może być ona zastąpiona inną. 

9. Ewentualne spóźnienie lub nieobecność instruktora (np. choroba) będą odrabiane w wybranym 
przez Akademię Tańca terminie lub jeśli nie zostanie wyznaczony taki termin, zajęcia 
będą rekompensowane w formie finansowej. 

10. Akademia Tańca Uniejewski rości sobie prawo do publikowania zdjęć i filmów wykonanych 
podczas zajęć w celach marke]ngowych. 

11. Kursant przychodzi na zajęcia w obuwiu zmiennym oraz stroju odpowiednim do rodzaju zajęć. 
12. Akademia Tańca Uniejewski nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki poza godzinami 

trwania zajęć. 
13. Akademia Tańca Uniejewski nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie 

całej szkoły tańca. 


