REGULAMIN
Zajęć Tańca Tradycyjnego

§1
Organizator
1. Organizatorem zajęć jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku ul.
Kilińskiego 8, 15-950 Białystok.
2. Zajęcia prowadzą pracownicy WOAK w Białymstoku.
§2
Zajęcia
1. Zajęcia Tańca Tradycyjnego odbywają się w siedzibie WOAK Spodki, Białystok, ul.
Św. Rocha 14 w poniedziałki w godzinach 18.30-20.00 grupa początkująca i 20:0021:30 grupa średniozaawansowana począwszy od października 2017 r.
2. Zakończenie zajęć nastąpi w dniu 25 czerwca 2018 r.
3. Zajęcia dotyczą rozbudzania wiedzy i zainteresowań muzycznych i tanecznych w
tym naukę polskich tańców tradycyjnych w formach niestylizowanych w parach,
trójkach, czwórkach, korowodach.
4. Zajęcia są skierowane do osób pełnoletnich. Organizator zapewnia autorski plan
zajęć dopasowany do tematyki zajęć oraz indywidualnych predyspozycji
uczestników.
5. Organizator zapewnia przygotowaną salę zgodnie z tematem i niezbędne materiały
edukacyjne, oraz opiekę prowadzącego.
§3
Odpłatność
1. Zajęcia są odpłatne.
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc, a koszt udziału w zajęciach wynosi 20 zł
miesięcznie.
3. Opłata z tytułu uczestnictwa w zajęciach płatna jest z góry w danym okresie
rozliczeniowym, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
przelewem na konto Organizatora numer: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175
wpisując w tytule przelewu: taniec tradycyjny, imię i nazwisko uczestnika zajęć lub
gotówką najpóźniej na pierwszych zajęciach.
4. Jeżeli zajęcia nie odbędą się ze względu na dni wolne, święta, urlop, ze względu na
chorobę prowadzącego, lub wskutek innych okoliczności wynikłych z winy
Organizatora, zajęcia ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.
5. Cennik zajęć jest umieszczony na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl
§4
Warunki uczestnictwa
1. Na zajęcia obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w zajęciach
decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie karty zgłoszenia stanowiącej

załącznik do niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie opłaty.
3. Uczestnik proszony jest o strój przystosowany do zajęć tanecznych.
4. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, sala jest otwarta dla uczestników na 10 minut
przed zajęciami, co pozwala na przygotowanie się uczestnika do zajęć.
§5
Odpowiedzialność za szkody
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu
uczestników powstałe w trakcie zajęć, w szczególności za szkody powstałe z
wyłącznej winy uczestnika lub innych uczestników czy podmiotów trzecich.
2. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg
lub zachowują się niestosownie.
3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ
obowiązujących w miejscu odbywania się zajęć.
§6
Dane osobowe uczestników
1. Organizator przetwarza informacje pochodzące z kart zgłoszeniowych Uczestników
wyłącznie na potrzeby związane z uczestnictwem w zajęciach.
2. Organizator dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego Uczestnika,
przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w
zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej
zmianie swoich danych.
§7
Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe
1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Zmiana
Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.
2. Każdorazowo, w przypadku wprowadzenia zmian Organizator powiadomi
Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2017 roku.

Opiekun: Dariusz Kryszpiniuk
Kontakt: 85 744 63 13, d.kryszpiniuk@woak.bialystok.pl
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