
Centrum Tańca ADeeM Anita i 
 ING Bank Śląski, nr: 27 1050 1722 1000 0090 9288 7612

 
 

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A
w zajęciach Centrum 

Umowa na czas określony

1. Imię i nazwisko .........................................................................

2. Pesel..................................................

4. Adres zamieszkania: 
 

..............................................................................
   (kod, miejscowość, ulica, nr domu)

 

 e-mail: .......................................................................................................................

5. Telefon    …..……………………
(tel. matka) 

 
Oświadczenie rodziców(opiekunów)
 
Przeciwwskazania zdrowotne: ............................................
 
Zobowiązanie finansowe:  
 Wpisowe* w wysokości 50,00

 Pakiet …….…..…….… za cały 

Zniżka (rodzina/ 2.rok/ k.rok)

 Obóz wyjazdowy 7 dni: (letni

Czesne nie podlega odliczeniu w razie absencji uczestnika.
 
Klauzula dotycząca regulaminu, wizerunku i danych osobowych 

 Wyrażam(y) zgodę, na wykorzystywanie 
„ADeeM” z siedzibą w Nowym Sączu
poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania

 Udzielam zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego za pomocą 
fotograficznych, nagraniowych itp. 

 Akceptuję regulamin CT ADeeM.

Nowy Sącz dn. ....................................
   

*Niepotrzebne skreślić 

 
Anita i Dariusz Migacz tel. 0-18 444 34 53 lub 0 602 270

ING Bank Śląski, nr: 27 1050 1722 1000 0090 9288 7612

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A  U C Z E S T N I C T W A
entrum Tańca ADeeM w Nowym Sączu

 
Umowa na czas określony od ……………..…………. do 30.06

 
................................................................................................... 

............................. 3. Data urodzenia .......................

................................................................................................................................................................................................
ulica, nr domu) 

      

mail: .......................................................................................................................

………………………………      ……..…..…….……………………. 
    (tel. ojciec) 

(opiekunów):  

....................................................................................

50,00 PLN 

cały okres obowiązywania umowy ..……….....

k.rok)* (opłata stała za m-c ………………… PLN

letni 900,00PLN / zimowy 1100,00PLN)* 

Czesne nie podlega odliczeniu w razie absencji uczestnika. 

wizerunku i danych osobowych  
na wykorzystywanie przekazanych danych osobowych dla potrzeb działalności 

z siedzibą w Nowym Sączu, mając jednocześnie zapewnione prawo wglądu do danych oraz ich 
a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. (TAK/ NIE)* 

Udzielam zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego za pomocą 
iowych itp. przez CT „ADeeM”.  

. 

.....                            ….………………………………..
    Podpis rodziców (opiekunów

 
 

TOWARZYSKIEGO
NOWOCZESNEGO

WSPÓŁCZESNEGO 

18 444 34 53 lub 0 602 270 614  
ING Bank Śląski, nr: 27 1050 1722 1000 0090 9288 7612 

U C Z E S T N I C T W A  
w Nowym Sączu 

do 30.06 .………... 

...............................  

........................  

..........................................  

mail: .............................................................................................................................. 

…….…………………….                

................. 

….....…….. PLN  

PLN)* 

la potrzeb działalności Centrum Tańca 
mając jednocześnie zapewnione prawo wglądu do danych oraz ich 

Udzielam zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego za pomocą wszelkich technik 

 
 
 

……………………………….. 
Podpis rodziców (opiekunów) 

TOWARZYSKIEGO 
NOWOCZESNEGO 



 
Centrum Tańca ADeeM Anita i Dariusz Migacz tel. 0-18 444 34 53 lub 0 602 270 614  

 ING Bank Śląski, nr: 27 1050 1722 1000 0090 9288 7612 

REGULAMIN CT ADeeM 
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Centrum Tańca ADeeM jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, 
zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. 
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez CT ADeeM mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu, wypełniły 
deklarację członkowską oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Centrum. 
Osoba, która przez okres 6 miesięcy nie uczestniczy w zajęciach i nie opłaca czesnego przestaje być członkiem CT ADeeM. 
3. Na sali zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się  na liście  uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały 
odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi  na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice, dzieci i inne 
osoby towarzyszące, które nie uczestniczą w zajęciach  nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. 
4. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na Sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w 
zajęciach. 
5. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się u instruktora w celu weryfikacji płatności. 
6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niedopuszczenia na salę osób w obuwiu 
brudzącym bądź niszczącym podłogę. 
7. Instruktor ma prawo nie wpuścić osoby spóźnionej na zajęcia. 
8. CT ADeeM ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez 
zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć  dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają 
wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. 

PŁATNOŚCI 
9. CT ADeeM zastrzega sobie możliwość  zmiany cennika. Każdy nowy członek CT ADeeM zobowiązany jest do opłacenia „wpisowego” 
w kwocie określonej w Cenniku. Taką opłatę powinna też uiścić osoba pragnąca się reaktywować jako członek CT ADeeM po upłynięciu 6 
miesięcy nieobecności na zajęciach i nieopłacania czesnego. 
10. Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem na konto CT ADeeM ING Bank Śląski, nr konta: 27 1050 1722 1000 0090 9288 7612 
11. CT ADeeM wystawia faktury na prośbę uczestnika w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty oraz honoruje karty Mulisport i OKsystemw. 

BEZPIECZEŃSTWO 
12. CT ADeeM nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 
wypadki powstałe bez winy CT ADeeM i osób działających z ramienia Centrum. 
13. Za mienie uczestników zajęć Centrum nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zamknięcia szatni na czas zajęć. W 
przypadku ewentualnej kradzieży CT ADeeM jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni 
poinformować  instruktora o kradzieży  niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.  
14. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się 
poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność 
ponosi uczestnik. 
15. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę jedzenia i ciepłych napoi. 
16. Osoby przebywające na terenie CT ADeeM zobowiązane są do przestrzegania przepisów  BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, 
poszanowania mienia CT ADeeM i innych uczestników zajęć. 
17. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Centrum. 
18. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawnym opiekun. 
19. Na terenie CT ADeeM obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków. 
20. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren CT ADeeM. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 
21. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona .W przypadku zapełnienia  się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a uczestnik może 
skorzystać z innych zajęć.  
22. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu CT ADeeM ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku CT ADeeM 
proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze.za niewykorzystane zajęcia. 
23. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora CT ADeeM ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te 
zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.  
24. W sytuacjach losowych CT ADeeM  ma prawo do odwołania zajęć.  
25. CT ADeeM ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć i instruktora zajęć. 
26. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora CT ADeeM. 

ZMIANY BARW KLUBOWYCH 
27. Zmiana barw klubowych może nastąpić w oparciu o wniosek zawodnika złożony do CT ADeeM oraz dodatkowo wniosek z Klubu, do 
którego zamierza się przenieść. Wniosek zawodnika, który nie ukończył 18 lat życia, wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych 
opiekunów zawodnika. Wniosek o zmianę barw klubowych powinien być złożony w terminie 1 – 30 czerwca 
28. CT ADeeM w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia pisma, rozpatrzy wniosek zawodnika i 
udzieli pisemnej odpowiedzi.  W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie uważa się, że zawodnik otrzymał z upływem tego terminu 
zgodę na zmianę barw klubowych.    
29. Zawodnika, który przestał być członkiem CT ADeeM, obowiązuje karencja, której termin biegnie od daty złożenia wniosku o zmianę 
barw klubowych do max 12 miesięcy. Karencja polega na zawieszeniu prawa reprezentowania barw innego klubu we wszystkich zawodach 
sportowych.   
30. CT ADeeM ma prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika wynosi 
odpowiednio: od 200PLN (najniższa klasa) do 2000PLN (klasa mistrzowska międzynarodowa).  

SPRAWY OGÓLNE 
31. CT ADeeM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
32. Uczestnik CT ADeeM wyraża zgodę na nieodpłatne  wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji CT ADeeM 
(publikacja zdjęć, filmy). 
33. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do informowania właściciela CT ADeeM o wszystkich występach, konkursach, zawodach, szkoleniach, 
warsztatach itp., w których uczestniczą poza siedzibą CT ADeeM. 
34. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników CT ADeeM. 


