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REGULAMIN VIBE DANCE CENTER 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Szkoła tańca Vibe Dance Center (dalej „VDC” lub „Vibe Dance Center”)- podmiot prowadzący Joanna 

Kozłowska-Borys adres zamieszkania  ul. Przasnyska, nr 11, lok. 69, 01-756, Warszawa na podstawie 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), Numer NIP 9222699241, Numer REGON 

366741721. W ramach działalności VDC organizuje zajęcia taneczne zgodnie z grafikiem i cennikiem 

zajęć umieszczonym na stronie www.vibedancecenter.pl. 

2. Zapisanie się na zajęcia taneczne organizowane przez Vibe Dance Center oraz korzystanie z usług 

dostarczanych przez VDC jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich 

punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku 

gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin obowiązuje jej prawnych opiekunów. 

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA 

1. Na zajęcia taneczne  prowadzone przez Vibe Dance Center mogą zapisać się wszystkie osoby, które 

ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców 

lub opiekunów prawnych, 

2. Zajęcia taneczne prowadzone są w formie grup tanecznych (otwartych dla wszystkich potencjalnych 

Kursantów  na warunkach określonych w Regulaminie) oraz zespołów (mających charakter zamknięty). 

3. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby: 

�  osobiście w recepcji dowolnej siedziby Vibe Dance Center, 

�  telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji), 

�  mailowo, poprzez wysłanie odpowiedniego zgłoszenia; 

Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty za pojedyncze wejście lub karnet. 

�  Pojedyncze wejście upoważnia do wstępu na jedne zajęcia wybranego kursu, 

�  Karnet upoważnia do wstępu na cztery, osiem lub szesnaście kolejnych zajęć wybranego kursu 

(w zależności od wykupionego karnetu); 

4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.vibedancecenter.pl 

i dostępnym w siedzibach Vibe Dance Center. 

5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Vibe Dance Center. O przyjęciu na zajęcia 

taneczne w formie grup tanecznych decyduje kolejność zapisów i wpłat. 

6.O przyjęciu do zespołu decyduje trener. Zespół jest grupą zamkniętą dla pozostałych  Kursantów.

  

7. Kursant, który opłacił karnet jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, 

powinien w ciągu 7 od terminu tych zajęć poinformować Vibe Dance Center o chęci uczestniczenia w 

kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku VDC zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy 

bez konieczności jej powiadamiania. 

6. Vibe Dance Center poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms 

o terminie rozpoczęcia kursu. 
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§3 OPŁATY 

1. Opłat za pojedyncze wejście lub karnety na wybrane zajęcia należy dokonać w wybrany sposób: 

�  osobiście, w recepcji szkoły gotówką lub kartą, 

�  przelewem na numer rachunku:  (na zajęcia należy przynieść oficjalny dokument 

potwierdzający wykonanie przelewu w postaci wydruku lub dokumentu elektronicznego) 

2. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub karnet. Opłaty 

w karnecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane 

zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby. 

3. Kursant, który chciałby otrzymać fakturę zobowiązany jest do podania na recepcji pełnych danych do 

faktury nie później niż w ciągu 3 miesięcy po dokonaniu opłaty. Faktury wystawiane są tylko i wyłącznie 

na podstawie paragonu fiskalnego. 

4. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej 

i udostępnionej przez vdc zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez osobę pracującą na recepcji. Po 

wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe. 

5. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do 

skorzystania z wybranej zniżki i ważny w momencie zakupu. 

5.1. Zniżki i promocje nie łączą się; 

5.2. Vibe Dance Center może poprosić z przedstawienie dokumentu potwierdzającego zniżkę, 

uzasadniając przyczynę w formie pisemnej na życzenie Kursanta. 

5.3. Stałe zniżki obowiązują: 

-10% zniżki dla studentów posiadających ważną legitymację w momencie zakupu oraz przez co 

najmniej połowę trwania kursu, 

-10% zniżki „rodzinnej” (dedykowana co najmniej dwóm osobom z danej rodziny, z 

 których 

jedna posiada aktywny karnet, a także w przypadku, kiedy ostatnia obecność jednego członka 

rodziny na dowolnych zajęciach nie miała miejsca dawniej niż na miesiąc w momencie kupna 

karnetu przez innego członka rodziny) 

 5.4 Stałe zniżki nie obowiązują w przypadku opłaty za zajęcia zespołów VDC. 

5.5 Istnieje możliwość przyznania „zniżki specjalnej” lub odroczenie płatności w indywidualnie 

określonych sytuacjach. Aby uzyskać taką zniżkę należy skierować podanie do VDC z opisem 

danej sytuacji. Podanie musi posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności. Przyznanie 

zniżki Może być uzależnione od przedstawienia dodatkowych dokumentów. 

5.6Podania rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty doręczenia pracownikowi recepcji lub 

bezpośrednio właścicielce VDC. 

6. Płatności za zajęcia dokonuje się „z góry” za dany typ zajęć. 

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1. Vibe Dance Center zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie 

z grafikiem obowiązującym w danym semestrze. 

2. W szczególnych przypadkach Vibe Dance Center zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć lub ich 

odwołania. W przypadku odwołania Kursant nie traci wykupionego wejścia pojedynczego lub karnetu. 
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3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, 

a nie ma opłaconych zajęć może zostać poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji 

VDC może kontynuować zajęcia. 

4. Uprasza się Kursantów o zgłaszanie nieobecności na całym kursie lub konkretnych zajęciach nie 

później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem danych zajęć. 

4.1. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 

2 tygodni z inną grupą (za zgodą instruktora). Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich 

tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. 

Nie ma możliwości przepisywania opłat na nowy semestr z wyjątkiem udokumentowania 

przez lekarza. 

Nie możności uczestniczenia w zajęciach Jeżeli nie ma możliwości odrobienia ze względu na 

brak zajęć w grafiku z powodów niezależnych od Vibe Dance Center 

Zajęcia można odrobić tylko jeden raz oraz tylko w bieżącym miesiącu, gdzie wystąpiła 

nieobecność 

 

6. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana. 

7. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić 

Kursanta z sali i szkoły. 

8. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Vibe Dance Center, bez zgody Instruktora, Managera 

lub Właścicielki jest zabronione. 

 

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA 
1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz 

w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia taneczne. 

2. Vibe Dance Center zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach: 

 zapisania się na zajęcia mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna 

do jego rozpoczęcia; 3 lub 4 osoby 

 utrzymującego się zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej 

liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji. 

3. W przypadku rozwiązania grupy, Vibe Dance Center zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się 

do innej grupy, w której są miejsca lub proponuje uczestnictwo w innych zajęciach. 

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się 

prowadzącego na kurs, VDC organizuje zastępstwo. 

5. Vibe Dance Center zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach: 

 gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć; 

 braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora; 

6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć Vibe Dance Center daje możliwość odrobienia ich w 

innym terminie ustalonym przez Instruktora. 

 

§6 ZWROTY OPŁAT 

1. Zwroty opłat dokonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego osobiście przez 

Kursanta oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.  

2. Wniosek jest weryfikowany przez VDC i Kursant zostaje poinformowany o możliwości odebrania 

zwrotu. 
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3. Vibe Dance Center nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub 

konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta. 

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO 

1. Vibe Dance Center nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy 

VDC. 

2. Uczestnik zajęć w Vibe Dance Center może ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma 

prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata  

za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana. 

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. 

Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja. 

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach Vibe Dance Center nie 

odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku 

kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, 

recepcją ma obowiązek wezwać policję. 

7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku. 

8. Osoba zapisująca się na zajęcia taneczne w Vibe Dance Center, powinna skontrolować wcześniej swój 

stan zdrowia. 

§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Joanna Kozlowska-Borys. 

Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez VDC dla celów organizacji zajęć 

tanecznych. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp 

do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane 

w celu uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanym przez Vibe Dance Center Kursant, jego 

rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 

w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie 

prawidłowej rejestracji Kursanta w Vibe Dance Center. 

1.1. Równocześnie Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zgodnie z art. 

81. 

ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2006r. 

Nr 80, poz. 631, z późn. Zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy oraz 

nagrania wykonane podczas zajęć, pokazów, szkoleń obozów tanecznych i innych imprez 

organizowanych przez Vibe Dance Center mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych 

oraz na stronie internetowej VDC. 

§9 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami tanecznymi lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać 

do Vibe Dance Center, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć -tanecznych 
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§10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Vibe 

Dance Center (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Vibe Dance Center. 

2. Vibe Dance Center zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników na 

materiałach filmowych i zdjęciach wykonanych podczas zajęć tanecznych, sportowych, 

turniejów, pokazów, warsztatów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych. 

11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Vibe Dance 

Center powstałe w wyniku jego działania. 

2. Na terenie VDC obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania 

i zażywania środków odurzających. 

3. Na teren VDC nie należy wprowadzać zwierząt oraz rowerów. 

4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko Kursanci danej grupy, Kursanci odrabiający 

zajęcia, Instruktor oraz w razie potrzeby personel VDC. 

5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak 

wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji VDC oraz Instruktora prowadzącego dane zajęcia. 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie są regulowane bezpośrednio przez właściciela Vibe Dance 

Center – Joannę Kozłowską-Borys 

1.1. W pozostałych kwestiach spornych zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. 

 


