REGULAMIN - ROCKET WOMAN POLE DANCE SCHOOL
Imię i nazwisko (drukowane litery)....................................................................................................
nr tel. ………………………………………e-mail: …...........................................................................
1. Przed oraz w czasie zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu,
kontuzjach, zaleceniach lekarskich, przeciwwskazaniach do uprawiania sportu oraz wszelkich zdarzeniach,
które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
2. Jestem świadoma, że uczęszczam na zajęcia podejmując pewne ryzyko i nie będę rościła praw do
ewentualnego odszkodowania w sytuacji, w której doznam kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu podczas zajęć.
Dotyczy również przypadku niedostosowania się do poleceń trenera oraz wykorzystania sprzętu niezgodnie
z jego przeznaczeniem.
3. Osoby ze świeżymi tatuażami (poniżej 3 tygodni) korzystają z zajęć na własną odpowiedzialność.
4. Osoby w ciąży mogą korzystać z zajęć po konsultacji z lekarzem.
5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć za zgodą przedstawiciela ustawowego.
6. W dniu zajęć nie należy stosować na skórę balsamów, olejków pod prysznic ze względu na słabszą
przyczepność.
7. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię (pierścionki, bransoletki, naszyjniki) przed
zajęciami.
8. Uczestnik ma obowiązek okazać aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami.
9. Uczestnik opłaca kolejny karnet w ostatni dzień aktualnego karnetu.
10. Jeśli kursant nie może uczestniczyć w zajęciach, ma prawo odrobić je na innej grupie na podobnym
poziomem, jeśli spełni warunki patrz punkt 11 .Odrobienie zajęć należy dokonać w ciągu miesiąca od dnia
nieobecności.
11. Należy poinformować o nieobecności min. do godz. 12:00 tego samego dnia, grupy poranne do godz.
21:00 dnia przed zajęciami, aby inne osoby mogły skorzystać z wolnego miejsca. Osoby które
poinformują zbyt późno lub w ogóle nie mają prawa do ich odrobienia. Osoby które umówiły się na
odrabianie zajęć, a nie przyszły lub odwołały, nie mają prawa do odrobienia zajęć.
12. RWPDS zastrzega sobie prawo do rozwiązania i łączenia grup w momencie gdy liczba kursantek spada
poniżej 3, grupy będą łączone wg najbliższego poziomu zaawansowania.
13. Uczestnik przebywa na sali przed i po zajęciach oraz na Sali OPEN – bez instruktora na własną
odpowiedzialność.
14. RWPDS nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory
wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje
się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu,
jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.
15. RWPDS jest zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych
salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
16. Zabrania się użytkowania sprzętu znajdującego się na terenie szkoły, niezgodne z jego przeznaczeniem.
Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia.
17. Osoba nie wykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób zagrażający zdrowiu i życiu
pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali.
18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczęszczanie na zajęcia RWPDS jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika.
Podpis kursanta ………………………………………………………..dnia……….……Wrocław
Podpis przedstawiciela ustawowego …………………………………dnia…………….Wrocław
(* jeśli osoba niepełnoletnia)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polish Pole Dance Federation sp. z o.o. reprezentowana
przez Agnieszkę Komorowską,adres: ul. Ołtaszyńska 92 c 5, Wrocław, nr tel.: 609 430 001, e-mail:
rocketwoman.poledancer@gmail.com
2. Twoje dane osobowe podane przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach będą przetwarzane w celach
administracyjnych oraz w celu przesyłania informacji organizacyjnych, marketingowych i handlowych drogą
telefoniczną i elektroniczną. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielania informacji
drogą telefoniczną i elektroniczną oraz do uczestnictwa w zajęciach w naszej szkole.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w zajęciach oraz po ich zakończeniu, do
czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody.
5. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi
utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi
systemu zarządzania szkołą , dostawcę usługi mailingu, itp. jeśli będzie to konieczne. Twoje dane nie będą
udostępniane do państw trzecich.

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia
zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy
prawa.
7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz mojego dziecka) przez Polish Pole Dance
Federation sp. z o.o. reprezentowaną przez Agnieszką Komorowską zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO w celach
informacyjnych i marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych i organizacyjnych drogą elektroniczną i
telefoniczną.
Podpis kursanta ………………………………………………………..dnia……….……Wrocław
Podpis przedstawiciela ustawowego …………………………………dnia…………….Wrocław
(* jeśli osoba niepełnoletnia)
Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku (oraz wizerunku mojego dziecka) podczas zajęć, konkursów,
uroczystości, obozów oraz wykorzystywanie tego wizerunku przez umieszczanie zdjęć i filmów na stronie
internetowej, na tablicach ściennych, stronie facebook i instagram, youtube oraz przesyłania tych filmów drogę
elektroniczną pozostałym uczestnikom zajęć (ich rodzicom / opiekunom). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że
filmy oraz zdjęcia na których uwidoczniony będzie mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie będą opatrzone
nazwiskiem ani nie będzie wykorzystany w celach reklamowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych (oraz mojego dziecka) w celu przeprowadzania konkursów, promocji osiągnięć, występów publicznych.

Podpis kursanta ………………………………………………………..dnia……….……Wrocław
Podpis przedstawiciela ustawowego …………………………………dnia…………….Wrocław
(* jeśli osoba niepełnoletnia)

Oświadczam iż po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań u mojego dziecka do
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Rocket Woman Pole Dance School.
Podpis przedstawiciela ustawowego …………………………………dnia…………….Wrocław
Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie terenu szkoły RWPDS przez moje dziecko.
Podpis przedstawiciela ustawowego …………………………………dnia…………….Wrocław

Polish Pole Dance Federation sp. z o.o.
Ul. Ołtaszyńska 92 C 5, Wrocław
Agnieszka Komorowska
Tel. 609 430 001
e-mail: rocketwoman.poledancer@gmail.com

