REGULAMIN STUDIO TAŃCA UNDERWONDER POLE DANCE
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez studio tańca
UNDERWONDER (dalej Studio UW, Sprzedawca) jest równoznaczna z
przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania
poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za
przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
2. Sprzedawca: Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest:
Nazwa pełna: UNDERWONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000583750
NIP 8381849965
REGON 363598588
Data rejestracji 26 stycznia 2016 r.
Siedziba Sprzedającego oraz adres korespondencyjny:
31-069,Kraków, ul.Koletek 4/10
3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio UW mogą być jedynie
osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie
opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności dostępnymi na
stronie internetowej szkoły.
4. Uczestników zajęć obowiązuje karnet Studio UW wstępu na zajęcia taneczne.
Opłatę za karnet należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia się zajęć.
5. Na sali podczas 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 inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach
tanecznych.
6. Odstąpienie Konsumenta od umowy:
a) Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
b). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
c). Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
d). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał

informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
e). W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
II.Odpowiedzialność za wady/reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną
wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na
adres studio@underwonder.pl
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14
dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7.

Liczba osób w grupach jest ograniczona (nie więcej 7 osób pole dance, fly joga
-4, ariel hoop-4).

8. Studio Tańca UW, na życzenie uczestników, zobowiązuje się przeprowadzać
zajęcia otwarte, imprezy o których poinformuje zainteresowanych z min.
tygodniowym wyprzedzeniem.
9.
Każdy uczestnik do rozpoczęcia albo po ukończeniu zajęcia jest
zobowiązany pokazać karnet Studio UW (a w przypadku nieposiadania – dokonać
opłatę za zajęcia).
10. Po zakończeniu zajęć należy zabrać wszystkie swoje rzeczy.
Studio UW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
Prosimy korzystać z szafek.

PŁATNOŚCI
10. Studio UW zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.
11. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem
na konto Bank PKO BP SA nr 86 10 20 28 92 0000 5802 0604 9375
• Wynajem pomieszczeń na terenie Studio UW oraz udział w lekcjach
indywidualnych, oraz lekcjach grupowych– opłata pobierana jest z góry w formie
gotówkowej i bezgotówkowej.

BEZPIECZEŃSTWO
12. Studio UW nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków
ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
13. Za rzeczy osobiste uczestników zajęć Studio UW nie ponosi
odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W
przypadku ewentualnej kradzieży uczęstnik ma prawo, jest zobowiązany 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 sale tanecznej i robienia elementów 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. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym
m.in. wody. Zabrania się tańczyć w butach bez zabezpieczenia na butach.
16. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale
taneczne jedzenia i ciepłych napojów.

17. Osoby przebywające na terenie Studio UW zobowiązane są do przestrzegania
przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia studio
UW i innych uczestników zajęć.
18. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają
przeznaczonych, nie zakłócając porządku w placówce.
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19. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez
uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.
20. Na terenie Studio UW obowiązuje zakaz palenia tytoniu,wnoszenia i
spożywania narkotyków.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
21. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Studio UW ma prawo
wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności
wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
22. Studio UW ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy na inny dzień.
Minimalna ilość uczęstników, przy których odbywają się zajęcia -3 osoby. O
fakcie zmiany Studio UW zobowiązuje się poinformować zainteresowanych
min. 3 godziny przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają
uczestnikowi udział w zajęciach Studio UW przenosi niewykorzystaną kwotę na
poczet kolejnych zajęć.
23. Odpis od zajęcia możliwy tylko za 12 godzin do rozpoczęcia zajęcia, można
poinformować
w
sposób
rózny
(t e l . 7 9 3 - 6 2 0 - 6 5 2 ,
strona
www.facebook.com/underwonder.poledance/,Messenger
oraz
email:
studio@gmail.com) w innym przypadku zajęcie uważamy za wykorzystane.
24. Studio UW ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i instruktora
grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia,
Studio UW przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć innej grupy lub
zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną grupę.

25. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez
zgody właściciela Studio UW.

SPRAWY OGÓLNE
25. Studio UW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
26. Uczestnik zajęć Studio UW wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studio UW w
przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych
organizowanych przez UW (np.: zdjęcia z zajęć na stronie internetowej).
Publikacja materiałów z uczestnikami studio może być jak z ich zgodą ,tak i bez ich
zgody (cele reklamowe).
27. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Studio UW mogą zostać
skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z
zajęć przez uczestnika.

