REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH W CENTRUM TAŃCA I SPORTU „PULS”
Postanowienia ogólne:
1. PULS Danuta Stawisińska, zwany dalej Centrum Tańca i Sportu Puls , świadczy usługi w zakresie:
tańca, akrobatyki oraz fitnessu. Administratorami danych osobowych jest podmiot gospodarczy:
PULS Danuta Stawisińska, ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek, będący właścicielem marki Centrum
Tańca i Sportu Puls, którego adres korespondencyjny to ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek.
2. Lekcje odbywają się we Włocławku, ul. Kaliska 87A
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , tj. w związku z
koniecznością wykonania usług, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed wykonaniem usług.
4. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług na podstawie kart kwalifikacyjnych uczestnika oraz
utrzymania kontaktu.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione
6. Podstawowym celem działania Zespołów jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej,
promowanie aktywnego spędzania czasu i integrowanie młodzieży poprzez taniec.
7. Zespoły zaawansowane reprezentują PULS na konkursach i przeglądach tanecznych.
II Prawa i obowiązki PULS:
1. PULS zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę, sprzęt muzyczny i wykwalifikowaną kadrę
instruktorską.
2. PULS zobowiązany jest informować uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć
tanecznych i/lub na tablicy ogłoszeń i/lub za pośrednictwem poczty.
3. PULS zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników oraz
możliwość zmiany wysokości odpłatności w ciągu roku.
4. PULS zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki spowodowane przez uczestnika.
5. PULS zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa dla instruktora w razie choroby lub urlopu.
6. PULS zobowiązuje się do promowania zespołów w środowisku tanecznym poprzez zgłaszanie ich do
udziału w konkursach i przeglądach tanecznych.
7. Wszelkie sprawy związane z działaniem zespołu należy kierować do instruktora lub do recepcji.
8. W celach promocyjnych PULS możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, konkursów tanecznych
i pokazów, w których uczestnik bierze udział, na podstawie pisemnej zgody uczestnika lub w
przypadku osoby niepełnoletniej prawnego opiekuna.
III Prawa i obowiązki członka zespołu:
1. Członkiem Zespołu może zostać osoba posiadająca umiejętności taneczne w stopniu
średniozaawansowanym – adekwatnym do wymagań konkretnego Zespołu.
2. Decyzję o przyjęciu nowej osoby lub o przeniesieniu do innego Zespołu podejmuje instruktor danej
grupy.
3. Zapisanie się do Zespołu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika zajęć. Dane te będą użyte wyłącznie
przez PULS w celach związanych z prowadzonymi kursami i w zgodzie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
5. Członkowie CTiS Puls zobowiązani są:
a) godnie reprezentować Centrum Tańca i Sportu Puls, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę w
gronie zawodniczym i na zewnątrz CTiS PULS,
b) z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, instruktorów, pracowników i
kolegów,
c) dbać o mienie klubowe, sprzęt sportowy klubowy i prywatny,
d) podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach sportowych zasad i
regulaminów,
e) wypełniać polecenia instruktorów w szczególności tych dotyczących kulturalnego zachowania
f) swoją postawą dawać przykład, co do zachowania i sportowej postawy,

g) brać udział w zawodach sportowych wyznaczonych przez instruktora i imprezach organizowanych
przez Puls i inne instytucje,
h) zgłaszać niezwłocznie instruktorowi prowadzącemu kurs wszelkie dolegliwości i urazy, które
wystąpiły w trakcie zajęć,
j) do zmiany obuwia i używania kostiumu odpowiedniego do rodzaju zajęć. Szczegóły podaje
instruktor.
6. Członkowie CTiS PULS mają prawo do:
a) uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez CTiS PULS po uiszczeniu opłaty oraz korzystać
ze sprzętu pod nadzorem instruktora
b) uczestniczyć w turniejach i innych wydarzeniach
c) uzyskać informację na temat swoich umiejętności sportowych
d) do poszanowania jego godności osobistej.
7. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
8. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do:
a) nie podważania autorytetu instruktorów, zwłaszcza przy uczestnikach
b) zgłaszania wszelkich niejasności, problemów instruktorowi grupy lub managerowi
c) zabezpieczenia dziecku drogi na trening i z treningu,
d) zachowywania się w sposób kulturalny i zgodnie z zasadami dobrych obyczajów.
9. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez członka zespołu i/lub rodzica/ opiekuna
prawnego – członek zespołu może zostać usunięty z grupy.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000)
Jako administratorzy danych osobowych, ww. firmy informujemy uczestnika zajęć, iż:
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi;
- uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt., a i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz
wynikających z jej wykonania praw i obowiązków,
11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
12. PULS nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom
trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu,
prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów
przepisów prawa.
13. W jednym z celów opisanych w pkt. 6 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych
w formie pisemnej na adres ul. Kaliska 87a, 87-800 Włocławek lub mailowej przesyłając skan pisma
z własnoręcznym podpisem na adres odo.puls@gmail.com.
14. Członkiem Zespołu nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć z
wysiłkiem fizycznym.
15. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
16. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Uczestnik Zajęć ponosi pełną odpowiedzialność
za poniesione szkody, a także za szkody poniesione przez Centrum Tańca i Sportu Puls.
17. Członków Zespołów prowadzonych przez PULS obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów,
spożywania alkoholu i zażywania narkotyków podczas przebywania w obiektach szkoły i podczas
reprezentowania PULS na konkursach i przeglądach.
18. Członkowie Zespołów zobowiązani są do poinformowania instruktora o niemożności uczestnictwa w
konkursie tanecznym co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
19. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

20. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników PULS i pozostałych
członków zespołów.
21. Z usług Centrum Tańca i Sportu Puls mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Uczestnikami
Zajęć na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na
Karcie Uczestnika CTiS PULS własnoręcznie podpisane oświadczenie (w przypadku osoby
niepełnoletniej prawny opiekun) o zdolności do udziału w zajęciach tanecznych i rekreacyjno sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie, iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem Puls
Danuta Stawisińska. Wyjątek stanowi naruszenie przez członka zespołu postanowień pkt III 5.
22. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Centrum Tańca i Sportu Puls od 3 roku życia wyłącznie
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
20. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego
opiekuna.
IV Opłaty:
1. Należność za lekcje należy regulować w recepcji PULS do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc
bieżący. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej wymienionym terminie członek zespołu nie może
uczestniczyć w zajęciach.
2. Opłaty są zgodne z publikowanym cennikiem na dany rok szkolny.
3. Opłata za zajęcia obejmuje wyłącznie udział dziecka w zajęciach prowadzonych przez PULS.
4. Opłaty miesięczne na zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych są stałe.
5. Opłaty miesięczne na zajęcia z tańca towarzyskiego, pole dance, akrobatyki sportowej i powietrznej
wyliczane są według zajęć w danym miesiącu.
6. Nie ma możliwości zwrotów karnetów za pojedyncze nieobecności. Istnieje możliwość odrobienia
zajęć.
7. W przypadku nieobecności dłużej niż 2 tygodnie spowodowanej chorobą, można wnioskować o zwrot
płatności. Należy wysłać zwolnienie lekarskie na adres: manager.puls.wloclawek@gmail.com
8. Wykupując karnet miesięczny na dany miesiąc z góry – płatne do 10-tego dnia każdego miesiąca –
uczestnik otrzymuje rabat na zajęcia zgodnie z cennikiem.
9. W przypadku rodzeństwa zniżka wynosi 10% dla każdego dziecka.
V Postanowienia końcowe:
1. Ewentualne nagrody pieniężne są dobrem całej grupy i o ich rozdysponowaniu zespół decyduje
wspólnie z instruktorami.
2. Osoby, które nie zastosują się do powyższego regulaminu lub ich zachowanie będzie przeszkadzało
pozostałym uczestnikom kursu mogą zostać wyproszone z zajęć.
3. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem reguluje, w porozumieniu z Właścicielem,
instruktor grupy.
4. CTiS PULS nie odpowiada za przedmioty pozostawione na salach i na zawodach. Przedmioty
wartościowe zaleca się zamknąć w szafce lub zabrać ze sobą do Sali.
Regulamin z dnia
01.09.2022

